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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи‖, що вивчається 

студентами І курсу у 1 та 2 семестрах, відноситься до числа загальноосвітніх дисциплін, що формують знання та 

навички, потрібні інженеру-матеріалознавцю та інженеру-металургу для майбутньої наукової та практичної діяльності. 

По своїй суті цей курс є інструментальним доповненням до курсу математики та головних матеріалознавчих та 

металургійних дисциплін. 

ІІ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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Розподіл навчального часу за видами занять 

Семестрова 

атестація Лекції 
Лабораторні 

роботи 
СРС 

Денна 1 6/216 18 72 126 Іспит 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою кредитного модулю ―Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи‖ НФ-04 є 

формування у студентів системи знань та навичок щодо використання обчислювальної техніки (зокрема, ПЕОМ) для 

вирішення повсякденних наукових та інженерних задач, інформаційних завдань, використовуючи для цього як числові 

методи, так і засоби алгоритмізації, побудову структур даних та cтворення прикладних програм. Особлива увага 

приділяється формуванню практичних навиків використання ПЕОМ як інструмента майбутнім фахівцем.  

Основними знаннями й уміннями набутими студентами при вивченні курсу є: 

Знання 

 особливостей реалізації обчислень на ЕОМ (точність та похибки); 

 основ застосування типових числових методів обробки і дослідження експериментальних даних (апроксимація та 

інтерполювання); 

 будови та основних можливостей програмного забезпечення сучасної ПЕОМ для вирішення повсякденних 

інформаційних завдань та розв‘язання інженерних та наукових задач; 

 основних методів побудови алгоритмів та структур даних, методик розробки та відладки програм за допомогою мов 

програмування високого рівня; 

 принципів побудови та роботи основних апаратних підсистем сучасної ПЕОМ. 

Уміння 

 відлагоджувати та тестувати створені програми;  

 застосвувати основні числові методи при вирішенні прикладних завдань: 

- Лагранжа та Ньютона для інтерполяції 

- МНК для апроксимації 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

IV.I. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА ТЕМАМИ 

 

Найменування розділів, тем 
Розподіл навчального часу 

Лекції Лаб. роб. С.Р.С. 

1 2 3 4 

Перший семестр    

.Вступ Застосування числових методів та особливості 

розахунків на ЕОМ 
2  1 

Розділ І  Апроксимація функцій 

 
   

Тема 1. 1 Поняття апроксимації та типові задачі 

 
1  0,5 

Тема 1. 2 Метод  найменших  квадратів  (МНК): 

- побудова рівняння прямої 

- засіб лінеаризації функцій та коефіцієнт кореляції 

- побудова складної функції 
cxbeaxy  

- загальний алгоритм МНК 

- степеневий базис 

- ортогональний базис 

8  4 

МКР   4 

Розділ ІІ   Інтерполювання функцій    

Тема 2. 1 Поняття інтерполяції та типові задачі 1  0,5 

Тема 2. 2  Кусково-лінійна інтерполяція 1  0,5 



Тема 2. 3  Інтерполяційний поліном Лагранжа. 2  1 

Тема 2. 4  Інтерполяційний поліном Ньютона: 

- перша інтерполяційна формула Ньютона 

- друга інтерполяційна формула Ньютона 

2  1 

Тема 2. 5 Оцінка похибки інтерполяційного поліному Лагранжа 1  0,5 

1 2 3 4 

Лабораторні роботи  72 77 

Іспит   36 

ВСЬОГО (за перший семестр) 18 72 126 

Вступ 

Застосування числових методів та особливості розрахунків на ЕОМ. Етапи розвитку методів обчислень. 

Точність даних та похибки. Абсолютна та відносна похибка. Джерела похибок при розрахунках. 

1. Апроксимація функцій 

1.1 Поняття апроксимації та типові задачі 

Визначення апроксимації. Основні задачі апроксимації. 

1.2 Метод найменших квадратів (МНК) 

Основний принцип методу найменших квадратів (МНК). Лінійний варіант МНК. Числовий приклад 

застосування МНК. Перевірка адекватності побудованого рівняння, аналіз таблиці залишків. Поняття про коефіцієнт 

лінійної парної кореляції. Апроксимація нелінійними функціями, що зводяться до лінійного варіанту МНК 

(лінеаризація).Побудова складної функції 
cxbeaxy . Загальний алгоритм МНК. Ступеневий базис МНК. Ортогональний 

базис МНК. 

2. Інерполяція функцій 

2.1 Поняття інтерполяції та типові задачі. 

Визначення інтерполяції. Різниця між методами інтерполяції та МНК. 

2.2 Кусково-лінійна інтерполяція. 

Визначення та застосування. Переваги та недоліки методу. 

2.3 Інтерполяційний поліном Лагранжа 

Поліноміальна інтерполяція та апроксимаційна теорема Веєрштрасса. Інтерполяцйний поліном Лагранжа. 

Числовий приклад застосування інтерполяційного поліному Лагранжа. Оцінка похибки інтерполяційного поліному Лагранжа. 

2.4 Інтерполяційний поліном Ньютона. 

Кінцеві різниці. Перша інтерполяційна формула Ньютона. Друга інтерполяційна формула Ньютона. Числовий 

приклад застосування інтерполяційного поліному Ньютона. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою, яка в достатній кількості є в бібліотеці 

НТУУ «КПІ».  

Основна література: 

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

2. Численные методы: учебное пособие для студеном физ.-мат. Специальностей пед. институтов / В.М. 

Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.П. Лапчик. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с. 

3. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. Практическое руководство. – М.: Мир, 1982. – 238 с. 

4. Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та програмування. – Київ. – 

Политехніка НТУУ ―КПІ‖. – 2004. – 218 с. 

5. Коссак О., Тумашова О., Коссак О. Методи наближених обчислень. – Львів. – Бак.- 2003. – 165 с. 

6. Степаненко О.С. Персональный компьютер. Учебный курс. – М.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 432 с. 

 

Додаткова література: 

1. Мудров А.Е. Численные методы для ЭВМ на языках Бэйсик, Фортран и Паскаль. – Томск: МП «РАСКО», 

1991. – 272 с. 

2. Эберт к., Эдерер Х. Компьютеры. Применение в химии. – М.: Мир, 1988. – 416 с. 

3. Информатика – базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999. – 640 с. 

Консультації для студентів проводяться за графіком, що є на кафедрі 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Студенти виконують заплановані навчальним планом модульні контрольні  

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до розробленого лектором та затвердженого на засіданні 

кафедри Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля НФ-04, що входить в 

комплект методичних матеріалів з дисципліни ―Інформатика, обчислювальна техніка, програмування і числові методи‖ 

НФ-04. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію визначається загальними вимогами 

факультету. 


