
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ" 

 

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки  

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4  кредити / 120  годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни „Чисельні методи” – придбання знань, 

вмінь та навичок, необхідних для самостійного використання чисельних 

методів розв’язування задач, які виникають при проектуванні та створенні 

автоматизованих систем; знайомство курсантів з досягненнями і 

перспективами у цій галузі знань; становлення i вдосконалення 

математичної культури мислення майбутніх фахівців, з врахуванням 

досвіду проведення ООС на сході країни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати методи консолідації, трансформації, візуалізації, оцінки 

якості та попередньої обробки даних для якісної підготовки даних до 

аналізу. 

Розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання 

завдань математичного моделювання; визначати похибки, оцінювати 

ефективність чисельних методів, зокрема збіжність, стійкість та простоту 

реалізації; використовувати методи наближеного чисельного розв’язання 

математичних задач з алгебри, математичного аналізу і диференціальних 

рівнянь. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Володіння методами планування та проведення експериментів (у т.ч. 

активних, пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх результатів.  

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання 

об’єктів, процесів і явищ в професійній діяльності; розробляти 

обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання завдань 

математичного моделювання; визначати похибки, оцінювати ефективність 

чисельних методів, зокрема збіжність, стійкість та простоту реалізації; 

використовувати методи наближеного чисельного розв’язання 

математичних задач з алгебри, математичного аналізу і диференціальних 

рівнянь. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

 

Змістовий модуль 1. Елементарна теорія похибок 

Заняття 1. Точні і наближені числа. Джерела похибок. Класифікація 



 

 

похибок. 

Заняття 2. Похибка суми (різниці), добутку, частки, степені, кореня.  

Змістовий модуль 2. Розв’язання нелінійних рівнянь 

Заняття 1. Загальні властивості алгебраїчних рівнянь з урахуванням 

досвіду ООС. 

Заняття 2. Методи розв’язання алгебраїчних рівнянь.  

Заняття 3. Практичні завдання при розв’язанні нелінійних рівнянь (ЧМ)  

Завдання ЧМ1, ЧМ2 

Змістовий модуль 3. Розвязання систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь великої розмірності 

Заняття 1. Наближені методи вирішення систем лінійних рівнянь. 

Заняття 2. Наближені методи вирішення систем лінійних рівнянь. 

Змістовий модуль 4. Наближені методи вирішення звичайних 

диференціальних рівнянь 

Заняття 1. Поняття про диференційні рівняння.  

Заняття 2. Вирішення диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта.  

Заняття 3. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Змістовий модуль 5. Інтерполювання та екстраполювання функцій 

Заняття 1. Способи завдання функції.   

Заняття 2. Поняття кінцевих різниць.  

Заняття 3. Інтерполювання та екстраполювання функцій. 

Змістовий модуль 6. Чисельне інтегрування 

Заняття 1. Найпростіші квадратурні формули.  

Заняття 2. Узагальнене інтегрування. 

Заняття 3. Чисельне інтегрування. Варіанти завдань (для пунктів а, б, в, г).  

Змістовий модуль 7. Математичне опрацювання даних. Побудова 

лінійних залежностей   

Заняття 1. Математичне опрацювання даних. 

Заняття 2. Побудова лінійних залежностей. 

Заняття 3. Побудова лінійної емпіричної формули.  

 
Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Математичний аналіз  

Теорія ймовірностей 

Математична статистика 

Дискретна математика  

Постреквізити Моделювання систем 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, 



 

 

які передбачені робочим навчальним планом (робочою програмою 

навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 
1. Єйдельман С.Д., Дунаев А.В., Кохановская Л.П.. «Численные 

методы высшей математики и исследования операций»: Учебное пособие. 

Издание училища КВИРТУ ПВО, 1988 

2. Бахвалов Н.С. и др. «Численные методы». -М. : Наука, 1987. 

3. Боглаев Ю.П. «Вычислительная математика и программирование». 

-М.: Высшая школа, 1990. 

4. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. «Методи обчислень»: Підручник: У 

2ч. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.1., 367 с. 

5. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. «Методи обчислень»: Підручник: У 

2ч. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.2., 431 с. 

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “ Чисельні 

методи в інформатиці ” для курсантів спеціальності 080403/Укл. В.О. 

Костін/ Реєстр. №48/265-60/265-12.01.07.  Херсон : ХДТУ, 2007.  

 

Репозитарій ВІТІ: 
1. 1 Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование 

на Фортране. - М.: Мир, 1977. 

2. Форсайт Дж. И др. Машинные методы математических 

вычислений. - Мир, 1980. 

3. Меодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальні 

методи" для курсантів спеціальностей 22.01, 22.04. - Ч.1 /Укл. В.О.Костін, 

Л.М.Михайлова. - Херсон: ХІІ, 1994.  

4. Методи обчислень: Практикум на ЕОМ: Навч. посібник / В.Л. 



 

 

 

 

Бурковська, С.О. Войцехівський, І.П. Гаврилюк та ін. – К.: Вища шк., 

1995, 303 с. 

5. Ходаков В.Є., Костін В.О. Навчальний термінологічний російсько-

українсько-англійський словник. Комп’ютерні науки. Навчальний 

посібник – 2-е вид., перероб. та доп. – Херсон: «Олді-плюс», 2002. – 600с.  
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, комп’ютерний клас.   

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) Стемпковська Яна Андріївна  

Посада: ст.викладач  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (063) 202-39-80 

E-mail: stempkowskaya.jana@gmail.com 

Робоче місце: кафедра 22 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

 

Начальник кафедри       БОВДА Е.М.  

 

 

Розробник         СТЕМПКОВСЬКА Я.А. 

 

 


