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1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

11 – Математика та 

статистика 
 

Нормативна 

 Спеціальність 

113 – Прикладна 

математика 

Модулів – 1 

Освітня програма – 

програмування та 

адміністрування 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

9-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,22 

самостійної роботи 

студента – 4,44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

20 год. — 

Практичні 

— — 

Лабораторні 

20 год. — 

Самостійна робота 

80 год. — 

Індивідуальні завдання:  

— 

Вид контролю: 
диференційований залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення студентів із можливостями застосування інтерполяції, 

застосуванні обчислювальних методів та методів комп’ютерної математики при 

розв’язанні фізичних задач, задач математичного моделювання теплових 

процесів.  

Завдання: сформувати у студентів знання та вміння, що забезпечують 

розв’язання математичних задач із застосуванням систем комп’ютерної 

математики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія наближення функцій та її застосування 

Тема 1. Інтерполяціяі 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 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 неадаптівние алгоритми 

інтерполяції. Метод найближчого сусіда, білінійної і бікубічний, сплайни, 

функція кардинального синуса (sinc), метод Ланцоша і 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 
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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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Семестр 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія наближення функцій та її застосування 

Тема 1. Інтерполяціяі 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. 

12 2  2  8       

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  

12 2  2  8       
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завдань про наближення 

даних. наближення 

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 

неадаптівние алгоритми 

інтерполяції. Метод 

найближчого сусіда, 

білінійної і бікубічний, 

сплайни, функція 

кардинального синуса, 

метод Ланцоша і інші. 

12 2  2  8       

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. 

12 2  2  8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

48 8  8  32       
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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. 

12 2  2  8       

Тема 6. Кінцево-різницева 

схема для нелінійного 

рівняння теплопровідності. 

12 2  2  8       

Тема 7. Кінцево-різницева 

схема для крайової задачі 

теплопровідності з 

нелінійними граничними 

умовами. 

12 2  2  8       

Тема 8. Метод скінчених 

елементів. 
24 4  4  16       

Тема 9. Застосування PDE 

TOOLBOX для 

розв’язання крайових 

задач теплопровідності. 

12 2  2  8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

72 12  12  48       

Усього годин 120 20  20  80       

 

5. Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи інтерполяції 2 

2 Інтерполяція і наближення даних в Matlab 2 

3 Методи  інтерполяції для обробки зображень 2 

4 Обробка зображень засобами Image Processing Toolbox 2 

5 Кінцево-різницева схема для двовимірного рівняння 

теплопровідності 

2 

6 Кінцево-різницева схема для нелінійного рівняння 

теплопровідності 

2 

7  Кінцево-різницева схема для крайової задачі 

теплопровідності з нелінійними граничними умовами 

2 

8 Метод скінчених елементів 4 

9 Застосування PDE TOOLBOX для розв’язання крайових 

задач теплопровідності 
2 

 Всього 20 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інтерполяціяі її застосування 8 

2 Інтерполяція і наближення даних в Matlab 8 

3 Застосування інтерполяції для обробки зображень 8 

4 Обробка зображень засобами Image Processing Toolbox 8 

5 Кінцево-різницева схема для двовимірного рівняння 

теплопровідності 

8 

6 Кінцево-різницева схема для нелінійного рівняння 

теплопровідності 

8 

7  Кінцево-різницева схема для крайової задачі 

теплопровідності з нелінійними граничними умовами 

8 

8 Метод скінчених елементів. 16 

9 Застосування PDE TOOLBOX для розв’язання крайових 

задач теплопровідності 
8 

 Разом  80 

 

 

7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Додаткові 

розділи обчислювальних методів” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча. 

 Лабораторні заняття, на яких відбувається опрацювання тем курсу з 

використання комп’ютера. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

 

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 – диференційований залік. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 9   Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(диференційова

ний залік) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 20 100 

8 8 8 8 8 8 8 16 8 

 

Примітка. 

Т1, Т2, …, Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

10. 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.  
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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. –  262 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. 


