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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Додаткові розділи 

обчислювальних методів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів з галузі знань 11 – Математика та статистика, спеціальності 113 – Прикладна 

математика. 

Дана програма передбачає подальше поглиблене вивчення чисельних методів, методів 

комп’ютерної математики, узагальнення циклу математичних дисциплін з метою 

застосування їх для розв’язування спеціальних задач математичного моделювання.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи наближення функцій, чисельні 

методи розв’язання крайових задач для рівнянь в частинних похідних. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, звичайні диференціальні рівняння, 

обчислювальні методи, основи програмування та ін. 

Базується на знаннях математичних дисциплін, отриманих  під час навчання на I -IV 

курсах. Забезпечує вивчення наступних фундаментальних та професійно орієнтованих 

курсів: математичне моделювання, математична економіка та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Теорія наближення функцій та її застосування. 

2. Чисельні методи розв’язання крайових задач в складних областях. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни “Додаткові розділи обчислювальних 

методів” є ознайомлення студентів із можливостями застосування інтерполяції, застосуванні 

обчислювальних методів та методів комп’ютерної математики при розв’язанні фізичних 

задач, задач математичного моделювання теплових процесів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Додаткові розділи обчислювальних 

методів” є сформувати у студентів знання та вміння, що забезпечують розв’язання 

математичних задач із застосуванням систем комп’ютерної математики. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

розділи обчислювальних методів, необхідні для використання в інших математичних 

дисциплінах; методи комп’ютерної математики для розв’язання задач математичного 

моделювання фізичних процесів; 

вміти: 

застосовувати обчислювальні методи при розв'язанні професійних задач, 

застосовувати методи комп’ютерної математики для розв’язання задач обробки даних та 

задач математичного моделювання фізичних процесів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія наближення функцій та її застосування 

Тема 1. Інтерполяція і її застосування. Методи інтерполяції. Локальна 

інтерполяція. Лінійна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами. Глобальна інтерполяція. Метод 

найменших квадратів. Апроксимація лінійною функцією. Апроксимація поліномами. 

Апроксимація лінійною комбінацією функцій. Апроксимація функцією довільного вигляду. 

Тема 2. Інтерполяція і наближення даних в Matlab.  

Застосування базових засобів і вбудованих функцій MATLAB, а також Spline ToolBox 

і Curve Fitting ToolBox для розв’язання задач про наближення даних. Наближення 
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поліномами за методом найменших квадратів; інтерполяція одновимірних даних сплайнами; 

наближення згладжуючими сплайнами; наближення сплайнами в сенсі найменших квадратів; 

інтерполяція і наближення двовимірних і багатовимірних даних сплайнами, які є тензорним 

твором одновимірних сплайнів; згладжування сплайнами типу тонких пластин; наближення 

раціональними сплайнами. 

Тема 3. Застосування інтерполяції для обробки зображень.  

Алгоритми інтерполяції растрових зображень. Адаптивні і неадаптівні алгоритми 

інтерполяції. Метод найближчого сусіда, білінійний і бікубічний, сплайни, функція 

кардинального синуса (sinc), метод Ланцоша та інші. 

Тема 4. Обробка зображень засобами Image Processing Toolbox. 

Сучасні пакети прикладних програм для обробки зображень. Вивчення методів та 

способів цифрової обробки зображень із застосуванням системи моделювання MATLAB. 

 

Змістовий модуль 2. Чисельні методи розв’язання крайових задач в складних 

областях 

Тема 5. Кінцево-різницева схема для двовимірного рівняння теплопровідності. 

Різницеві системи рівнянь для крайових задач. 

Тема 6. Кінцево-різницева схема для нелінійного рівняння теплопровідності. 

Тема 7. Кінцево-різницева схема для крайової задачі теплопровідності з 

нелінійними граничними умовами. 

Тема 8. Метод скінчених елементів. 

Тема 9. Застосування PDE TOOLBOX для розв’язання крайових задач 

теплопровідності. 

 

3. Рекомендована література 
 

1. Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. 

Кобельков. – М.: Бином, 2007. – 636 с.  

2. Боглаев Ю. П. Вычислительная математика и программирование / Ю. П. Боглаев. 

– М.: Высшая школа, 1990. – 544 с.  

3. Волков Е. А. Численные методы / Е. А. Волков. – М.: Высшая школа, 1987. – 312 с.  

4. Демидович Б. П. Основы вычислительной математики / Б. П. Демидович. – М.: 

Наука, 1994. – 664 с.  

5. Дэннис Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных 

уравнений / Дж. Дэннис, Р. Шнабель – М.: Мир, 1988. – 40 с.  

6. Заварыкин В. М. Численные методы / В. М. Заварыкин, В. Г. Житомирский, М. П. 

Лапчик. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.  

7. Задачин В. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи” для 

студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання / В. М. Задачин, І. Г. 

Конюшенко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с.  

8. Калиткин Н. Н. Численные методы / Н. Н. Калиткин. – М. : Наука, 1978. – 512 с. 

Гурский Д. Вычисления в MATHCAD 12 : учебник / Д. Гурский, Е. Турбіна. – СПб.: Лебедь, 

2006. – 544 с. 

9. Дьяконов В. П. Компьютерная математика. Теория и практика / В. П. Дьяконов. – 

М.: Нолидж, 2000. –  1262 с. 

10.  Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики. Посібник для вчителів / М. І. 

Жалдак. – К.: Техніка, 1997. – 303 с.  

11.  Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad: учебник/ Е. Г. Макаров. – СбП.: 

Лебедь, 2004. – 448 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Додаткові розділи 

обчислювальних методів” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  9-й семестр – диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно- 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є залік з навчальної дисципліни. 

 


