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1. Анотація до курсу 

Чисельні методи – дисципліна, яка вивчає методи розв’язання 

проблемних задач, описуваних нелінійними, диференціальними або 

алгебраїчними рівняннями та їх системами, для яких в даний час не 

існують аналітичних способів рішення. Освоївши такі методи, майбутній 

фахівець набуває здібностей до аналізу через математичне моделювання 

найскладніших задач сучасної науки і техніки. 

 

Вивчення чисельних методів стимулює  переосмислення і більш 

глибоке розуміння математики в цілому, оскільки однією із задач 

чисельних методів є зведення прийомів вищої математики до базису 

простих арифметичних операцій. В своїй майбутній професійній 

діяльності майбутні фахівці, в першу чергу, орієнтуватиметься на 

використання сучасних обчислювальних пакетів програм, правильне 

використання яких залежить від знання і розуміння особливостей і 

обмежень, властивих реалізованим чисельним методам. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета – формування компетентностей щодо використання чисельних 

методів до розв'язання різноманітних задач теорії та практики. 
 

 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з методами розв'язання нелінійних 

рівнянь та їх систем, задач Коші для диференціальних рівнянь; 

 розглянути найбільш поширені методи чисельного диференціювання та 

інтегрування, інтерполювання функцій та особливості їх застосування; 

 навчити здобувачів вищої освіти обґрунтовано застосовувати чисельні 

методи та відповідне програмне забезпечення для розв’язування задач.  

 

3. Результати навчання: 

 Здатність класифікувати задачу і обирати відповідні методи щодо її 

розв'язання 

 Вміти за допомогою сучасних пакетів прикладних програм розв'язувати 

задачі Коші для диференціальних рівнянь, системи лінійних та 

нелінійних рівнянь, застосовувати наближені методи інтегрування та 

чисельного диференціювання 

 Коректно застосовувати чисельні методи для розв’язування практичних 

задач 

  



 

4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 45 

ВСТУП до дисципліни. Математичне моделювання і 

обчислювальний експеримент.  

Елементи теорії похибок. Джерела виникнення похибок. Абсолютна і 

відносна похибки. Округлення чисел. Правило округлення по 

внесенню змін. 

4 

Наближене розв'язання нелінійних рівнянь. 

Методи наближеного розв'язання нелінійних рівнянь. Методи 

відділення ізольованих коренів рівняння, оцінка похибки. 

Методи половинного ділення, хорд, дотичних, комбінований метод. 

Оцінка похибки наближення. 

Метод ітерації. Графічна інтерпретація методу ітерації. Теорема про 

збіжність ітераційного процесу. Оцінка похибки розв'язання. 

Алгоритм чисельного розв'язання нелінійних рівнянь. 

6 

Розв'язання систем лінійних рівнянь. 

Точні і наближені методи розв'язання систем лінійних рівнянь. Метод 

квадратного кореня, метод Халецкого. 

Метод ітерації. Теорема про збіжність ітераційного процесу. Метод 

Зейделя. Оцінка похибки наближення. 

4 

Наближення функцій. 

Постановка задачі наближення функції. Метод найменших квадратів. 

Наближення функції сплайнами. Кубічні сплайни 

6 

Інтерполяція функцій. 

Інтерполяція функцій. Постановка задачі. Кінцеві різниці. Центральні 

різниці. 

  Інтерполяційні формули Ньютона. Оцінка похибки. 

 Інтерполяційна формула Лагранжа. Оцінка похибки інтерполяційної 

формули Лагранжа. Зворотна інтерполяція 
Наближене диференціювання. 

Наближене диференціювання. Постановка задачі. Методи 

наближеного диференціювання вання 
4 

Наближене інтегрування. 

Наближене інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. 

Наближене інтегрування. Формули прямокутників (правих, лівих і 

середніх). Оцінки похибок. 

Формули трапеції і Сімпсона. Остаточний член. 

  Метод Монте-Карло. Оцінка похибки. 

8 

Розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. 

Постановка задачі. Задача Коші. Розв'язання звичайних 

диференціальних рівнянь. Метод Пікара. 

Розв'язання звичайних диференціальних рівнянь методом Ейлера, 

модифікації цього методу. Оцінка похибки при-наближенні 

розв'язання. 

13 



Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Сімейство методів Рунге-Кутта. Оцінка похибки методу на кроці. 

Порядок методу. Класичні варіанти методу Рунге-Кутта. 

Розв'язання систем звичайних диференціальних рівнянь. Постановка 

задачі. Завдання Коші. Наближене розв'язання систем звичайних 

диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта. 

Крайові задачі для диференціальних рівнянь другого порядку і методи 

їх розв'язування 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 45 

 Рішення нелінійних рівнянь. Метод половинного ділення. Метод 

ітерації. метод хорд. Метод дотичних (Ньютона). Комбінований метод 

4 

Рішення системи лінійних рівнянь методом ітерації і методом Зейделя 8 

  Інтерполяція функції. Поліном Лагранжа. Інтерполяція функції. 

поліноми Ньютона. Зворотне інтерполяція 

8 

 Чисельне диференціювання 4 

Наближене обчислення визначених інтегралів 6 

Чисельне інтегрування задач Коші. 6 

Чисельне розв'язування крайових задач для звичайних рівнянь другого 

порядку 

6 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365. 

 
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два теоретичні модулі 

(кожен з них оцінюється максимально у  20  балів) та оцінок за виконання 

індивідуальних робіт (5 робіт  сумарною оцінкою 60 балів).  



Отримані бали за модульний контроль та індивідуальні завдання 

додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. 

Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 

балів. 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у формі письмового іспиту, 

екзаменаційні білети являють 20 тестових теоретичних 

запитань,  та 3 задачі. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 40 балів. 

Правильна відповідь на кожну задачу оцінюється у 20 балів.  

Максимальна кількість балів за екзамен: 100 

 

Індивідуальні 

завдання 

Включають побудову математичних моделей та розв’язування 

задач. Максимально оцінюються у 60 балів при своєчасному 

складанні, 30 балів при несвоєчасному складанні 

Модульний 

контроль 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить тести та 

відкриті запитання. Максимально оцінюються у 40 балів (2 

модулі×20 балів ). 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

Критерії оцінювання індивідуального завдання включають: 

 правильність і повнота розв’язання задачі (50%),  

 вміння використовувати засоби ЕОМ для розв’язання задач (10 %) ,  

 захист індивідуальної роботи (включає відповідь на контрольні 

запитання) (40%),  

 правильне оформлення звіту  та своєчасне його подання (зниження 

оцінки). 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і 

бути зареєстровані на дистанційний курс «Чисельні методи (275)» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3550) 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Чисельні методи (275)» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3550). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за 

виконання додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання 

індивідуальних завдань за додатковою темою – завдання пропонуються 

викладачем, підготовка доповіді і участь у студентських наукових конференціях 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3550
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3550


за темою курса, розробка програмного забезпечення при виконанні 

індивідуальних завдань, підготовка методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.6. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої 

освітим буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft 

Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Чисельні 

методи».  

 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 
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