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Програма навчальної дисципліни
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання
Мета курсу: вивчення методів розв’язання за допомогою ЕОМ інженерних і наукових задач
професійного спрямування, здобуття практичних навичок постановки та розв’язку
обчислювальних задач
- дати студентам знання основних алгоритмів чисельних методів розв’язання інженерних
задач;
- навчити студентів правильно обирати та налаштовувати процедури чисельних методів у
відповідності до професійних потреб, грамотно писати програми для вирішення інженерних і
наукових задач професійного спрямування, коректно оцінювати похибку отриманих
результатів;
- сформувати у студентів досвід практичного використання програмних засобів
обчислювальної техніки для числових розрахунків.
Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за
відповідною освітньою програмою)
Дисципліна базується на курсах «Програмування та алгоритмічні мови», «Аналітична
геометрія», «Математичний аналіз» і забезпечує підготовку студентів до вивчення курсу
1
В полях Галузь знань/Спеціальність/Освітня програма:
Для дисциплін професійно-практичної підготовки зазначається інформація відповідно до навчального плану.
Для соціально-гуманітарних дисциплін вказується перелік галузей, спеціальностей, або «для всіх».

«Моделювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», а також до виконання
розрахункових, курсових та дипломних робіт.
Зміст навчальної дисципліни
Вступ
Тема 1. Похибки обчислень
Тема 2. Числові методи лінійної алгебри:
Тема 3. Числові методи розв’язання нелінійних рівнянь:
Тема 4. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь:
Тема 5. Інтерполяція функцій:
Тема 6. Числове інтегрування функцій:
Тема 7. Числове інтегрування звичайних диференціальних рівнянь:
Тема 8. Крайові задачі:
Тема 9. Числове розв’язання задач оптимізації:
Тема 10. Апроксимація функцій, лінійна задача про середньоквадратичне наближення
2. Навчальні матеріали та ресурси
Базова література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. –М.: Наука, 1987. –
600 с.
Боглаев Ю. П. Вычислительная математика и программирование. – М.: Высш. школа,
1990.
Васильков Ю. В., Василькова Н. Н. Компьютерные технологии вычислений в
математическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 255 с.
Гловацкая А. П. Методы и алгоритмы вычислительной математики. – М.: Радио и
связь, 1999. – 406 с.
Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение. – М.:
Мир, 2001. – 576 с.
Прокопенко Ю. В., Татарчук Д. Д., Казиміренко В. А. Обчислювальна математика:
Навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 224 с.
Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических
вычислений. – М.: Мир, 1980. – 279 с.
Шуп Т. Е. Решение инженерных задач на ЭВМ. – М.: Мир, 1990. – 235 с.

Додаткові матеріали та ресурси:
1.
Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных
алгоритмов. – М.: Мир, 1979
2.
Бабенко К. И. Основы численного анализа. – М.: Наука, 1986. – 744 с.
3.
Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.
4.
Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений: В 2 т. – М.: Физматиздат, 1962. –
640 с.
5.
Волков А. Е. Численные методы. – М.: Наука, 1982. – 248 с.
6.
Воробьев А.Ф. и др. Вычислительная математика. – М.: Статистика, 1966.
7.
Воробьева Г. Н., Данилова А. Н. Практикум по вычислительной математике. – М.:
Высш. шк., 1990. – 308 с.
8.
Данциг Дж. Б. Линейное программирование, его применения и обобщения. – М.:
Прогресс, 1966.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Денис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения
нелинейных уравнений. – М.: Мир, 1988. – 249 с.
Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Курс статистического моделирования. – М.: Наука,
1976. – 320 с.
Заварыкин В. М., Житомирский В. Г., Лапчик М. П. Численные методы. – М.:
Просвещение, 1991. – 176 с.
Иванов В. В. Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие.- К.: Наук. Думка, 1986.
– 584 с.
Копченова Н. В., Марон И. А. Вычислительная математика в примерах и задачах. –
М.: Наука, 1972. – 368 с.
Калиткин Н. Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978. – 500 с.
Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1989. – 608 с.
Мэтьюз Дж. Д., Финк К. Д. Численные методы. Использование Matlab. – М.: Издат.
дом «Вильямс», 2001. – 720 с.
Мысовских И. П. Лекції по методам вычислений. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998.
Прокопенко Ю. В., Татарчук Д. Д., Казиміренко В. А. Обчислювальна математика. – К.:
Політехніка, 2003. – 120 с.
Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы. – М.: Наука, 1989. – 432 с.
Турчак Л. И. Основы численных методов. – М.: Наука, 1987. – 350 с.
Федоренко Р. П. Введение в вычислительную физику. – М.: изд-во МФТИ, 1994. – 528 с.
Форсайт Дж., Моулер К. Численное решение систем линейных алгебраических
уравнений. – М.: Мир, 1969.
Хемминг Р. В. Численные методы для научных работников и инженеров. – М.: Наука,
1972.
Навчальний контент

3. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)
Лекційні заняття:
Лекція №1
Вступ
Тема 1. Похибки обчислень
Лекція №2
Тема 2. Числові методи лінійної алгебри:
-основні положення лінійної алгебри;
-основні визначення;
-норми векторів та матриць;
-ортогональність векторів та унітарність матриць;
-основні унітарні перетворення.
Лекція №3
Тема 2. Числові методи лінійної алгебри (продовження):
-методи факторизації матриць розв’язання СЛАР;
-похибка розв’язання СЛАР.
Лекція №4
Тема 2. Числові методи лінійної алгебри (продовження):
-ітераційні методи розв’язання СЛАР;
-зведення СЛАР з комплексними коефіцієнтами до СЛАР з дійсними коефіцієнтами.
Лекція №5
Тема 2. Числові методи лінійної алгебри (продовження):
-степеневий метод розв’язання проблеми власних значень;
-метод скалярного добутку розв’язання проблеми власних значень;
-метод Віландта розв’язання проблеми власних значень.

Лекція №6
Тема 3. Числові методи розв’язання нелінійних рівнянь:
-метод бісекції (поділу навпіл, дихотомії);
-метод Ньютона розв’язання рівнянь з однією змінною;
-квазіньютонівські методи розв’язання рівнянь з однією змінною.
Лекція №7
Тема 4. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь:
-метод Ньютона;
-квазіньютонівські методи;
-модифікації методу Ньютона, що збігаються глобально.
Лекція №8 МКР1.
Лекція №9
Тема 5. Інтерполяція функцій:
-інтерполяційна формула Лагранжа;
-інтерполяційна формула Ньютона;
-похибка поліноміальної інтерполяції;
-інтерполяція сплайнами.
Тема 6. Числове інтегрування функцій:
-загальна похибка числового інтегрування;
-формули Ньютона-Котеса;
-формули Чебишова;
-формули Гауса;
-апостеріорна оцінка похибки інтегрування.
Лекція №10
Тема 7. Числове інтегрування звичайних диференціальних рівнянь:
-метод Ейлера;
-методи Рунге – Кутта;
-багатоточкові методи.
Лекція №11
Тема 7. Числове інтегрування звичайних диференціальних рівнянь (продовження):
-апостеріорна оцінка похибки розв’язання задачі Коші. Автоматичний вибір кроку інтегрування.
-жорсткі рівняння
Лекція №12
Тема 8. Крайові задачі:
-зведення крайових задач до задач Коші;
-проекційні методи розв’язання крайових задач;
-метод скінченних елементів розв’язання крайових задач.
Лекція №13
Тема 9. Числове розв’язання задач оптимізації:
-методи одновимірного пошуку;
-методи багатовимірного пошуку.
Лекція №14
Тема 9. Числове розв’язання задач оптимізації (продовження):
-градієнтні методи (загальні поняття);
-метод спряжених градієнтів.
Лекція №15
Тема 9. Числове розв’язання задач оптимізації (продовження):
-метод Ньютона;
-методи змінної метрики (квазіньютонівські методи);
-методи розв’язання задач умовної оптимізації.
Лекція №16
Тема 10. Апроксимація функцій, лінійна задача про середньоквадратичне наближення

Лекція №17
МКР2
Лекція №18
Залік.
Комп’ютерний практикум:
1.
Дослідження функцій
2.
Розв’язання алгебраїчних рівнянь з одним невідомим. Метод поділу навпіл (бісекції)
3.
Розв’язання алгебраїчних рівнянь з одним невідомим. Метод простих ітерацій
4.
Розв’язання алгебраїчних рівнянь з одним невідомим. Метод Ньютона-Рафсона
(дотичних)
5.
Власні вектори і власні числа матриць з елементами-дійсними числами
6.
Знаходження власних векторів і власних чисел симетричних матриць. Метод
обертань Якобі
7.
Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гауса
8.
Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Ітераційні методи Якобі та ГаусаЗейделя
9.
Оптимізація функцій однієї змінної методом Золотого розтину
10.
Інтерполяція даних
11.
Апроксимація функціональних залежностей методом найменших квадратів
12.
Чисельне інтегрування. Формули прямокутників, трапецій, Сімпсона
13.
Звичайні диференційні рівняння
14.
Системи звичайних диференційних рівнянь
15.
Захист РГР.
16.
Захист РГР.
17.
Захист лабораторних робіт.
18.
Захист лабораторних робіт.
4. Самостійна робота студента/аспіранта
Для стимуляції самостійної роботи студентів, заохочення їх до самовдосконалення в
кредитному модулі передбачено 78 годин самостійної роботи.
На самостійну роботу винесено вивчення наступного теоретичного матеріалу:
-метод простої ітерації для нелінійних рівнянь;
-збіжність методу простої ітерації для нелінійних рівнянь;
-знаходження власних векторів і власних чисел симетричних матриць. Метод обертань Якобі;
-метод Фадєєва Левер’є;
-розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь - метод Гауса;
-розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь – метод Якобі;
-метод скінченних елементів розв’язку крайових задач;
-неявний метод Ейлера інтегрування звичайних диференціальних рівнянь;
-оптимізація функцій однієї змінної методом золотого перетину;
-квазіньютонівські методи оптимізації;
-зведення задачі апроксимації до лінійної;
Виконання РГР.
Підготовка до екзамену.
Політика та контроль
5. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)
Відвідування всіх видів занять є обов’язковим.
Виконання всіх завдань є обов’язковою умовою допуску до заліку.

Перед комп’ютерним практикумом необхідно попередньо ознайомитись з завданням на дане
заняття. Завдання повинне бути виконане і показане викладачеві згідно розкладу. В
противному випадку знімаються рейтингові бали згідно вимог РСО.
Захист практичних робіт може здійснюватися на протязі всього семестру. На захист
практичної роботи повинен бути оформлений протокол виконаної роботи. Протокол
оформлюється за загальними правилами університету і повинен містити титульний аркуш,
завдання і код програми. Процедура захисту складається з відповідей на запитання викладача
за темою роботи. За неправильні відповіді або неправильне оформлення протоколу оцінка
знижується згідно вимог РСО. За умови неправильної відповіді більш ніж на третину запитань
захист не зараховується.
Розрахункова робота також повинна бути захищена. На захист повинна бути пред’явлена
виконана робота в електронному та друкованому варіантах. Друкований варіант повинен
бути оформлений згідно вимог університету і повинен містити титульний аркуш, завдання,
програмний код, опис всіх змінних, функцій і об’єктів, які використано у коді. Процедура захисту
складається з відповідей на запитання викладача за темою роботи. За неправильні відповіді
або неправильне оформлення роботи оцінка знижується згідно вимог РСО. За умови
неправильної відповіді більш ніж на третину запитань захист не зараховується.
6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)
З метою контролю процесу засвоєння учбового матеріалу у курсі передбачено дві модульні
контрольні роботи. Перша робота за матеріалом тем 1…4. Друга робота за матеріалом тем
5…10. Оцінювання контрольних робіт та РГР здійснюється згідно рейтингової системи. За
неправильні відповіді бали не зараховуються, за неточні або не повні відповіді бали
знижуються.
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану
виконання вимог силабусу. Для успішного проходження першого календарного контролю:
студент повинен набрати не менше 20% балів від максимального сумарного рейтингу
протягом семестру. Для успішного проходження другого календарного контролю студент
повинен набрати не менше 40% балів від максимального рейтингу.
Семестровий контроль здійснюється у вигляді екзамену.
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну для позитивної оцінки кількість балів
мають можливості:
- не складати екзамен, а отримати оцінку „ автоматом ” відповідно до набраного рейтингу з
дисципліни;
- складати екзамен з метою підвищення оцінки.
У разі отримання на екзамені оцінки нижчої , ніж за рейтингом, за студентом не зберігається
оцінка отримана „ автоматом ”.
Студенти, семестровий рейтинг яких відповідає оцінці „ незадовільно ”, зобов’язані складати
екзамен.
Студенти, які за семестровим рейтингом не допущені до екзамену з цієї дисципліни, зобов’язані
підвищити його до рівня не менше 60%.
Оцінка визначається за сумою набраних рейтингових балів відповідно до системи розрахунку
шкали рейтингу.
Рейтинговий бал студента нараховується за наступними правилами;
1. Своєчасне виконання робіт комп’ютерного практикуму
Ваговий бал 1. Максимальна кількість балів 14х1=14. Бали нараховуються в разі своєчасного
правильного виконання завдань передбачених роботами. За несвоєчасне виконання завдань
бали знімаються.
2. Захист робіт комп’ютерного практикуму
Ваговий бал 2. Максимальна кількість балів 14х2=28. Бали нараховуються за результатами
захисту робіт. Захист полягає у відповіді на 2-запитання викладача. За правильну відповідь на
запитання нараховується 1 бал. За неправильну відповідь бали не нараховуються. Якщо не

зараховано обидва запитання захист не зараховується В цьому випадку студент повинен
підготуватися і прийти на повторний захист.
3. Модульна контрольна робота 1 – максимальний бал 15.
4. Модульна контрольна робота 2 – максимальний бал 15.
5. РГР максимальний бал 28.
Система рейтингових (вагових) балів
№ п/п
Заняття, що підлягають
рейтинговій оцінці
1.
Комп’ютерний практикум:
своєчасне виконання
захист
2.
Модульна контрольна робота 1
3.
Модульна контрольна робота 2
4.
РГР
Рейтинг за курс, R

Загальна
кількість

Макс.
бал

14
14
1
1
1

Число балів на
відмінно

1
2
15
15
28

14
28
15
15
28
100

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів
100-95
94-85
84-75
74-65
64-60
Менше 60
Не виконані умови допуску

Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
Не допущено

7. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)
За наявності сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною
тематикою можливе зарахування курсу повністю або частково за результатами співбесіди
викладача зі студентом за темою курсу.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено доцентом кафедри мікроелектроніки, д.т.н., доц.,Татарчуком Д.Д.
Ухвалено кафедрою __________ (протокол № ___ від ____________)
Погоджено Методичною комісією факультету 2 (протокол № __ від _______)

2

Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.

