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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. 
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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 

 числових методів розв‘язання алгеброічних, трансцендентних рівнянь та звичайних 

диференційних рівнянь першого порядку; методів чисельного інтегрування та 

диференціювання. 

 принципів побудови та роботи основних апаратних підсистем сучасної ПЕОМ.  

Уміння 

 застосвувати основні числові методи при вирішенні прикладних завдань. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

2.4 Сплайн-інтерполяція 

2.5 Обернена інтерполяція 

2.6 Екстраполяція. Визначення та застосування. Недоліки методу. Числовий приклад використання 

інтерполяційного поліному Ньютона для задач екстраполяції. 

3. Чисельне диференціювання. 

4. Чисельне інтегрування 

5. Розв‘язання алгебраїчних та трансцендентних рівнянь . 

6. Числове  розв'язання звичайних диференційних рівнянь першого та другого порядку.  

7. Числове  розв'язання диференційних рівнянь з частковими похідними 

8. Елементи теорії оптимізації 

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. Ланчик. – М.: Просвещение, 1990. 

 



Додаткова література: 

1. Мудров А.Е. Численные методы для ЭВМ на языках Бэйсик, Фортран и Паскаль. – 

Томск: МП «РАСКО», 1991. – 272 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 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію визначається 

загальними вимогами факультету. 

 


