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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Алгоритми та методи обчислень  

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 

 

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Бакалавр 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна   

Загальна кількість годин  120  

Кількість кредитів ECTS  4  

Кількість змістових модулів 1  

Форма контролю Іспит  

 

Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2  

Семестр 1  

Лекційні заняття 30 год.  

Лабораторні заняття 30 год.  

Практичні, семінарські заняття   

Самостійна робота 60 год.  

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

4 год. 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання дисципліни “Алгоритми та методи обчислень” є 

отримання студентами знань з області проектування та розробки алгоритмів 

взагалі, методів обчислень і побудови алгоритмів для наближених обчислень. 

Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати задачі моделювання 

об'єктів, автоматизації керування об'єктами, в тому числі, 

сільськогосподарськими, за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання  

майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і 

після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни “ Алгоритми та методи обчислень ” 

студенти повинні 

 мати знання з питань: 

❑ побудови алгоритмів; 

❑ математичного моделювання об'єктів; 

❑ основних методів обчислень; 

❑ технології математичного експерименту; 

оволодіти: 

➢ умінням проводити аналіз проблемної області, для якої створюється 

алгоритм; 

➢ умінням розробляти алгоритми взагалі і алгоритми методів обчислень; 

➢ практичними навичками реалізації математичних моделей на комп'ютері; 

➢ умінням самостійно опановувати нові методи та технології обчислень з 

використанням комп'ютера. 

Викладання дисципліни ґрунтується на знаннях по таких напрямках як: 

⎯ інформатика; 

⎯ математика. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  Алгоритми  

Тема лекційного заняття 1. Основні елементи схеми алгоритму (2 

години).     

Визначення алгоритму.  Призначення алгоритму. 

Найменування блоку. Позначення. Функція 

Блок початок-кінець (пуск-зупинка), блок дії. Логічний блок (блок умови). 

Зумовлений процес. Дані (введення-виведення). Границя циклу. З'єднувач. 

Коментар 

Тема лекційного заняття 2. Види уявлення алгоритмів (2 години). 

Історія розвитку алгоритму. Термінологія алгоритмізації, автоматизація 

проектування алгоритмів. 

Алгоритм у вигляді опису дій на природній мові. Символьний опис. Блок-

схеми алгоритмів.  

Тема лекційного заняття 3. Лінійні алгоритми і розгалуження (2 

години). 

Блоки, які використовуються в лінійних і розгалужених алгоритмах.  

Типові дії для лінійних і розгалужених алгоритмів Приклади лінійних і 

розгалужених алгорітмов та їх реалізації в мовах програмування.  

Тема лекційного заняття 4. Цикли. Реалізація циклів в алгоритмах (2 

години). 

Блоки, які використовуються в циклах. Типові дії, для циклов. Приклади 

циклічних алгорітмов та їх реалізації в мовах програмування.  

Тема лекційного заняття 5. Міжнародні стандарти, програми для 

виконання блок-схем, діаграми UML (2 години). 

Схеми алгоритмів програм, даних і систем. Єдина система програмної 

документації. Міжнародний стандарт ISO 5807: 1985. 

Програми для автоматичного створення блок-схем з вихідних текстів 

програм та їх створення вручну 
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Вільні програми: Dia, Kivio, OpenOffice.org Draw. Комерційні програми: 

MicrosoftVisio…. Онлайн-сервіси: Creately, LucidChart. 

Основні типи діаграм UML - діаграми класів, діаграми послідовності, 

діаграми станів.  

Змістовий модуль 2. Методи обчислень. 

Тема лекційного заняття 6. Введення в методи обчислень. похибки 

вичислення (2 години). 

Математичні моделі досліджуваних об'єктів і аналіз за допомогою 

обчислювальної техніки цих математичних моделей. 

Основні етапи обчислювального експерименту. 

Джерела і класифікація похибок. 

Аналітичні методи. Графічні методи. Чисельні методи.  

Тема лекційного заняття 7. Чисельне рішення систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь (2 години). 

Постановка задачі. Метод Гаусса. Норми матриць і векторів. Метод простої 

ітерації розв'язання систем лінійних рівнянь. 

Тема лекційного заняття 8. Наближене рішення нелінійних рівнянь (2 

години). 

Постановка задачі. Відділення коренів. Графічне рішення рівнянь. Метод 

половинного ділення. Обчислення дійсного кореня із заданою точністю. Метод 

хорд (пропорційних частин). Метод дотичних (Ньютона). 

Тема лекційного заняття 9. Наближене рішення систем нелінійних рівнянь (2 

години). 

Постановка задачі. Метод Ньютона розв'язування систем нелінійних 

рівнянь. Модифікований метод Ньютона. Метод ітерації рішення систем 

нелінійних рівнянь. 

Тема лекційного заняття 10. Наближення функцій (2 години). 

Постановка задачі. Точкове квадратичне апроксимування функцій. 

Інтегральне квадратичне апроксимування функцій на відрізку. 
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Середньоквадратичні наближення тригонометричними многочленами. 

Гармонійний аналіз. 

Тема лекційного заняття 11.  Наближене диференціювання Наближене 

інтегрування функцій (2 години). 

Постановка задачі. Формули чисельного диференціювання, засновані на 

формулі Лагранжа. Інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. 

Формула прямокутників. Формула трапецій. Формула Сімпсона. 

Тема лекційного заняття 12. прібліженное рішення звичайних 

диференціальних рівнянь (2 години).  

Постановка задачі. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта. Наближене рішення 

систем звичайних диференціальних рівнянь. 

Тема лекційного заняття 13. Чисельні методи оптимізації (2 години). 

Постановка задачі оптимізації. Класифікація задач оптимізації. Методи 

одновимірної мінімізації. Метод дихотомії. Метод золотого перетину. 

Тема лекційного заняття 14 Математичне програмне забезпечення Mathcad, 

MATLAB  (2 години).  

Mathcad -інтерфейс користувача. введення формул і даних спеціальні панелі 

інструментів. Робочий лист. Можливості- рішення диференціальних рівнянь 

чисельними методами, побудова двовимірних і тривимірних графіків функцій, 

виконання операцій з векторами і матрицями, апроксимація кривих. 

MATLAB -функції і скрипти, можливості по роботі з матрицями. 

Можливості застосування - алгебра матриць, лінійні рівняння, корені 

многочленів, інтерполяція і екстраполяція кривих, статистичні функції, чисельне 

інтегрування, рішення диференціальних рівнянь та інші. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Алгоритми 

Тема 1. Основні елементи схеми 

алгоритму 

1 6 2    4       

Тема 2. Види уявлення 

алгоритмів 

1 8 2  2  4       

Тема №3. Лінійні алгоритми і 

розгалуження 

1 8 2  2  4       

Тема №4. Цикли. Реалізація 

циклів в алгоритмах. 

1 12 2  6  4       

Тема №5. Міжнародні стандарти, 

програми для виконання блок-

схем, діаграми UML 

1 6 2    4       

Разом за змістовим модулем 1 5 40 10 - 10 - 20       

Змістовий модуль 2. Методи обчислень.  

Тема №6. Введення в методи 

обчислень. похибки вичислення 

1 8 2  2  4       

Тема №7. Чисельне рішення 

систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь  

1 8 2  2  4       

Тема №8. Наближене рішення 

нелінійних рівнянь  

1 8 2  2  4       

Тема №9. Наближене рішення 

систем нелінійних рівнянь 

1 8 2 - 2 - 4       

Тема №10. наближення функцій 1 8 2 - 2 - 4       

Тема №11.  Наближене 

диференціювання Наближене 

інтегрування функцій. 

1 8 2  2  4       

Тема 12. прібліженное рішення 

звичайних диференціальних 

рівнянь.  

1 8 2  2  4       

Тема 13. Чисельні методи 

оптимізації  

2 16 4  4  8       

Тема 14 Математичне програмне 

забезпечення Mathcad, MATLAB. 

1 8 2  2  4       

Разом за змістовим модулем 2 10 80 20 - 20 - 40       

Усього 15 120 30  30  60       
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5 ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Розробка алгоритму розрахунку площ фігур в різних видах. 

Аналіз видів представлення алгоритмів. 

2 

2.  Розробка лінійного алгоритму та алгоритму з ветвлениями. 2 

3.  Розробка алгоритму, що містить цикли.  2 

4.  Розробка алгоритму "Сортування бульбашкою" c 

зовнішньої процедурою. 

2 

5.  Розробка алгоритму сортування вибором з використанням 

детального і укрупненого опису в блок схемою. 

2 

6.  Розробка алгоритму розв'язання системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь методом Гаусса. 

2 

7.  Розробка алгоритму методу половинного ділення для 

наближеного рішення нелінійних рівнянь. 

2 

8.  Розробка алгоритму методу ітерації рішення систем 

нелінійних рівнянь. 

2 

9.  Розробка алгоритму точкового квадратичного 

апроксимування функцій. 

2 

10.  Розробка алгоритму чисельного диференціювання, 

заснованого на формулі Лагранжа.  

2 

11.  Розробка алгоритму методу Ейлера наближеного рішення 

звичайних диференціальних рівнянь.  

2 

12.  Розробка алгоритму методу дихотомії одновимірної 

мінімізації. 

2 

13.  Розробка алгоритму градієнтного методу. 2 

14.  Розробка алгоритму методу найшвидшого спуску. 2 

15.  Рішення систем лінійних рівнянь у  Mathcad. 2 
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6 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

1. Основні елементи схеми алгоритму (4 години). 

2. Види уявлення алгоритмів (4 години). 

3. Лінійні алгоритми і розгалуження (4 години). 

4. Цикли. Реалізація циклів в алгоритмах. (4 години). 

5. Линейные алгоритмы и ветвления (4 години). 

4. Цикли. Реалізація циклів в алгоритмах (4 години). 

5. Міжнародні стандарти, програми для виконання блок-схем, діаграми UML (4 

години). 

6. Введення в методи обчислень. похибки вичислення (4 години). 

7. Чисельне рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (4 години). 

8. Наближене рішення нелінійних рівнянь (4 години). 

9. Наближене рішення систем нелінійних рівнянь (4 години). 

10. наближення функцій (4 години). 

11.  Наближене диференціювання Наближене інтегрування функцій (4 години). 

12. прібліженное рішення звичайних диференціальних рівнянь (4 години).  

13. Чисельні методи оптимізації (4 години). 

14. Математичне програмне забезпечення Mathcad, MATLAB (4 години).  

 
 

 
7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Форми навчання – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
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8 ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Захист лабораторних робіт, модульний контроль знань, іспит  
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9 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Поточний контроль 

Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

R ДР 

 

Рейтинг 

штрафний 

R ШТР 

 

Підсумкова 

атестація 

(екзамен 

чи залік) 

Загальна 

кількість 

балів 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 
Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в 

НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з 

навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою 

 

 0,7· (R(1)
ЗМ · К(1)

ЗМ +  ... + R(n)
ЗМ · К(n)

ЗМ ) 

RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,    

                                                         КДИС 

 

де R(1)
ЗМ, … R(n)

ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою; 

     n − кількість змістових модулів;  

     К(1)
ЗМ, … К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом 

для відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К(1)
ЗМ + … + К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним 

планом для дисципліни у поточному семестрі; 

R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 

R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  …= К(n)

ЗМ. Тоді вона буде 

мати вигляд 

                                                  0,7· (R(1)
ЗМ  +  ... + R(n)

ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 

                                                                        n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може перевищувати 20 балів. 

Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не 

передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він визначається 

лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли 

невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо. 

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) 

оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та 

шкалою ECTS. 
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Шкала оцінювання 

Оцінка 
національна 

Рейтинг здобувача вищої освіти, 
бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 
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10 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Амосов А.А. Вычислительные методы для инженеров: Учебное пособие / 

А.А. Амосов, Ю.А.Дубинский, Н.В. Копченова. - М.: Изд-во МЭИ, 2003. - 

596 с.− 

2. Бахвалов А.С. Численные методы. Учебное пособие / А.С. Бахвалов, А.П. 

Жидков, Г.М. Кобельков. 4-е изд. - М.-СПб.: Физматлит, Невский диалект, 

Лаборатория базовых знаний, 2003. - 624 с. 

3. Бахвалов А.С. Численные методы в задачах и упражнениях / А.С. Бахвалов. 

- М.: Высш. шк., 2000. - 190 с. 

 

11 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Плис А.И. MATHCAD 2000. Практикум для экономистов и инженеров./ 

А.И.Плис, Н.А.Сливина - M.: Финансы и статистика. 2000. - 656 c. 

Додаткова 

2. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в 

інформатиці. За загальною редакцією М.З.Згуровського. – К.: Видавнича 

група BHV, 2006. – 480 с. 

3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. -

М.:Наука, 1987. -598 с. 

4. Возняк Л.С., Шарин С.В.  Чисельні методи. Методичний посібник. – Івано-

Франківськ: Плай, 2001. – 64 с. 

5. Денисова Э.В., Кучер А.В. Основы вычислительной математики. Учебно-

методическое пособие. – СПб: ИТМО, 2010. – 164 с. 

6. Єжова Л.Ф. Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації. 

– К.:  КНЕУ, 2000. – 152 с. 

 

 
12 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. ЕНК по даній дисципліні знаходиться за електронною адресою: 

http://it.nubip.edu.ua/course/view.php?id=92 

 

 


