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ВСТУП 

1. Мета дисципліни  – оволодіння алгоритмами та сучасними методами обчислення, 
теоретичними положеннями та їх основними застосуваннями до чисельного розв’язання 
задач шкільної математики та вищої математики. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: математичні моделі, що зустрічаються в математиці середньої школи, які 
потребують наближених обчислень; основи векторної та лінійної алгебри, аналітичної 
геометрії, математичного аналізу, теорії звичайних диференціальних рівнянь та основи 
програмування. 

2. Вміти: використовувати знання та навички отримані при вивченні дисциплін: 
математичний аналіз, векторна та лінійна алгебра, аналітична геометрія, теорія 
диференціальних рівнянь, основи програмування; розв’язувати базові задачі шкільної 
математики, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, теорії 
звичайних диференціальних рівнянь та програмування. 

3. Володіти елементарними навичками проведення аналітичних математичних 
досліджень та обрахунків при розв’язання задач векторної та лінійної алгебри, 
диференціального та інтегрального числення. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Методи обчислень» є складовою освітньої програми 
підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 11 «Математика та 
статистика» зі спеціальності 111 «Математика»,  освітньої програми «Математика та 
викладання математичних дисциплін». 

Дисципліна є вибірковою. Дисципліна «Методи обчислень» вивчає такі 
фундаментальні поняття математики як інтерполювання функцій, чисельне диференціювання 
та інтегрування, чисельне розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, наближене 
розв'язання алгебраїчних та трансцендентних рівнянь, чисельні методи розв'язання 
диференціальних рівнянь різних порядків та систем, визначення похибок результатів 
чисельного розв’язання. 

Викладається у 8 семестрі в обсязі 90 год. (3 кредитів ECTS1), зокрема: лекції – 26 
год., консультації – 4 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком у восьмому 
семестрі. 
 
4. Завдання (навчальні цілі):  

формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у 
математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх 
досягнень у математиці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 Знати основні правила оперування з наближеними 
числами та класифікацію похибок. Знати 
постановку задачі наближення та інтерполювання 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Залік, активна 
робота на лекції, 

усні відповіді 10% 

                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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функції. Знати основні інтерполяційні формули: 
Лагранжа, Ньютона вперед та назад, Гауса, 
Стірлінга, Беселя, Ерміта. Знати теорему про 
оцінку залишкового члену інтерполяції по 
Лагранжу у формі Коші. 

РН 1.2 

Знати постановку задач чисельного 
диференціювання та інтегрування. Знати 
квадратурні формули Ньютона-Котеса, формули 
прямокутників, формулу трапецій, формулу 
парабол. Знати оцінку похибки квадратурних 
формул. 

12% 

РН 1.3 

Знати класифікацію СЛАР, поняття точного та 
ітераційного методу. Знати метод Гауса, метод 
квадратного кореня, метод ортогональних векторів, 
метод простої ітерації, метод Зейделя, метод 
найскорішого градієнтного спуску та умови їх 
застосування. Знати процедуру відділення коренів 
алгебраїчних рівнянь, теорему Штурма. Знати 
методи розв’язання алгебраїчних та трансцедентних 
рівнянь: метод хорд, метод Ньютона, метод простої 
ітерації. 

14% 

РН 1.4 

Знати постановку задачі Коші та методи її 
розв’язання. Знати методи розв’язання звичайних 
диференціальних рівнянь: метод розкладу в ряд 
Тейлора, метод Ейлера та модифікований метод 
Ейлера, метод Рунге-Кутта. Знати методи 
розв’язувань задач Коші для систем звичайних 
диференціальних рівнянь. 

12% 

РН 2.1 

Вміти оперувати з наближеними числами та 
оцінювати похибки. Вміти будувати інтерполяційні 
формули Лагранжа, Ньютона вперед та назад, 
формули Гауса, Стірлінга, Беселя та Ерміта. Вміти 
оцінювати похибку залишкового члену інтерполяції 
по Лагранжу у формі Коші. Вміти розв’язувати 
задачу чисельного диференціювання. Вміти 
застосовувати квадратурні формули Ньютона-
Котеса, формули прямокутників, формулу трапецій, 
формулу парабол для обчислення визначеного 
інтегралу. Вміти оцінювати похибки квадратурних 
формул. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), залік,  

виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

24% 

РН 2.2 

Вміти розв’язувати СЛАР методом Гаусса, методом 
квадратного кореня, методом ортогональних 
векторів, методом простої ітерації, методом Зейделя 
та методом найскорішого градієнтного спуску. 
Вміти відділяти корені алгебраїчних рівнянь за 
допомогою теореми Штурма. Вміти розв’язвувати 
алгебраїчні та трансцедентні рівняння методоми 
хорд, Ньютона та простої ітерації. Вміти 
розв’язувати задау Коші для звичайного 
диференціального рівняння методом розкладу в ряд 
Тейлора, методом Ейлера та модифікованим 
методом Ейлера, методом Рунге-Кутта. Вміти 
розв’язувати задачу Коші для систем звичайних 
диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), залік,  

виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

24% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на задачу 
та формулювати робочі гіпотези, спілкуватися з 
колегами з питань застосування математичних 
методів та теорій. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекції, усні 

відповіді 
2%  

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекція, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекції, усні 

відповіді 
2%  



7. Схема формування оцінки.  
7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  
1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH3.1, 
РН3.2 – 10 балів/6 балів;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, 
РН2.1, PH2.2 – 10 балів/5 балів;  
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1 – 20 балів/12 балів;  
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.3, PH1.4, PH2.2 – 20 балів/12 балів; 

Разом  60/35 
- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання - залік. 
- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів. 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH2.1, PH2.2; 
- форма проведення заліку – письмово-усна. 
 

7.2 Організація оцінювання: 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 

балів, рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни, 
становить 35 балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, 
ніж рекомендований мінімум – 35 балів, для підвищення балів отримують можливість 
написати додаткову контрольну роботу та виконати додаткові завдання з самостійної роботи. 
Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 20 балів, тобто, якщо оцінка 
студента на заліку є нижчою від мінімального порогового рівня (20 балів), то бали за залік не 
додаються до семестрової оцінки. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу 
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні 8 семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 12-му тижні 8 семестру. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH1.1 – на 3-му тижні, за PH1.2 – на 

6 тижні, за PH1.3 – на 9 тижні, за PH1.4 – на 12 тижні, за РН2.1 – на 6-му 
тижні, PH2.2 – на 12-му тижні 8 семестру. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій та самостійної роботи 
Кількість годин теми Назва теми 

І семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Інші форми 
контролю 
(реферат) 

Змістовий модуль 1. Інтерполювання та суміжні питання. Чисельне диференціювання 
та інтегрування  

1 Похибка результату 
чисельного 
розв’язку. 
Наближення функції. 
Теорія 
інтерполювання 
функцій 

6  16   

2 Чисельне 
диференціювання та 
інтегрування 

8  16 2  

Змістовий модуль 2. Задачі алгебри та оптимізації. Чисельні методи розв’язання 
звичайних диференціальних питань  

3 Задачі алгебри та 
оптимізації 

6  14   

4 Чисельні методи 
розв’язання 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь 

6  14 2  

Всього годин за семестр 26  60 4  
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 26 год., 
Консультації – 4 год.,  
Самостійна робота – 60 год. 
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9. Рекомендовані джерела 
Основні: 
1. Л.П. Фельдман Чисельні методи в інформатиці [Текст]: підручник / Л.П. Фельдман, А.І. 

Петренко, О.А. Дмитрієва. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 480 с. 
2. Н.С. Бахвалов. Чисельні методи. т. 1. М. Наука, 1973. 
3. Математичний практикум /Під ред. Г.Н. Положого/. Держ. Видання Фіз.-Мат. Літ-ри, 

1960. 
4. Г.М. Зражевський. Чисельні методи в задачах механіки. Частина I Теоретична та 

прикладна механіка. Методичний посібник. КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. 
Електронна версія. 135 стор. 

 http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/05/method_calculus_part1.pdf 
 
Додаткові: 
5. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.І. Кобельков. Чисельні методи. 1977. 
6.  А.А. Самарський, А.В. Гулін. Чисельні методи. М. Наука, 1989. 


