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Назва 
дисципліни 

Чисельні методи  

Адреса 
викладання 
дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 
м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 
Кафедра обчислювальної математики 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

11 – математика та статистика 
113 – прикладна математика 

Викладачі 
дисципліни 

Хапко Роман Степанович, завідувач кафедри обчислювальної математики, 
професор; 
Ярмола Галина Петрівна, доцент кафедри обчислювальної математики; 
Бешлей Андрій Володимирович, асистент кафедри обчислювальної 
математики; 
Іванків Катерина Степанівна, доцент кафедри прикладної математики; 
Турчин Юлія Ігорівна, доцент кафедри прикладної математики 

Контактна 
інформація 
викладачів 

roman.chapko@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/chapko; 
halyna.yarmola@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/yarmola; 
andriy.beshley@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/beshley;  
kateryna.ivankiv@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/ivankiv; 
yuliya.turchyn@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/turchyn; 
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 262. 
м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 
питань 

навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за поперед-
ньою домовленістю). 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/numerical-methods-applied-mathematics 
Інформація про 

дисципліну 
Чисельні методи є класичним курсом для математичних спеціальностей та 
спеціальностей пов’язаних з комп’ютерними науками. В ньому вдало 
поєднуються як глибоко теоретичні результати, так і алгоритмічні 
аспекти. Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з 
ідеями побудови методів, принципами обґрунтування їх збіжності та 
аналізу похибки, нюансами алгоритмів, що реалізують ці методи.  

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Чисельні методи” є нормативною дисципліною з 
спеціальності 113 – прикладна математика для освітньої програми 
Прикладна математика, яка викладається в 5-му семестрі (4 кредити 
ECTS) і 6-му семестрі (5 кредитів ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Чисельні методи” є освоєння 
студентами теоретичних і практичних основ побудови і використання 
чисельних методів та принципів розробки програмного забезпечення для 
їх реалізації. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень.-К.: Вища школа, 
1995.- Ч.1, Ч.2. 

2. Kress R. Numerical analysis. - New York: Springer, 1998. 
3. Quarteroni G. and others. Numerical Mathematics. - Berlin:Springer, 

2001. 
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4. Hanke-Bourgeois M. Grundlagen der Numerischen Mathematik und des 
Wissenschaftlichen Rechnens. -Stuttgart: Teubner, 2002.  

5. Schabak R., Wendland H. Numerische Mathematik.- Berlin: Springer, 
2005. 

Обсяг курсу Загальний обсяг:  
5 семестр, 120 годин (аудиторних занять: 80 год., з них 32 год. лекцій та 48 
години лабораторних робіт; самостійної роботи: 50 год). 
6 семестр, 150 годин (аудиторних занять: 80 год., з них 48 год. лекцій та 32 
години лабораторних робіт; самостійної роботи: 70 год). 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
Знати основні чисельні методи:  

• інтерполяції; 
• середньо-квадратичного наближення; 
• диференціювання; 
• інтегрування; 
• розв’язування нелінійних рівнянь і систем; 
• розв’язування задач Коші для ЗДР; 
• розв’язування крайових задач для ЗДР; 
• розв’язування еліптичних задач; 
• розв’язування нестаціонарних задач. 

Вміти: 
- застосовувати вивчені методи до конкретних прикладних задач; 
- здійснювати програмну реалізацію вивчених алгоритмів. 

Ключові слова Інтерполяція, елемент найкращого наближення, квадратурні формули, 
метод Ньютона, одно- та багатокрокові методи для задач Коші, метод 
стрільби, різницевий метод, проекційно-варіаційні методи для ЗДР, метод 
сіток для еліптичних задач, методи Роте для нестаціонарних задач. 

Формат курсу Очний, дистанційний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Наближення функцій за допомогою інтерполяції.   

2. Наближення функцій за допомогою елемента найкращого 
наближення. 

3. Квадратурні формули інтерполяційного типу. 

4. Чисельне розв’язування нелінійних рівнянь і систем.. 

5. Однокрокові методи розв’язування задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь (ЗДР).  

6. Багатокрокові методи розв’язування задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь (ЗДР).  

7. Метод стрільби для крайових задач для ЗДР другого порядку. 

8. Метод сіток для крайових задач для ЗДР другого порядку. 

9. Проекційно-варіаційні методи для крайових задач для ЗДР другого 
порядку. 

10. Метод сіток для еліптичних крайових задач. 



11. Проекційно-варіаційні методи для еліптичних крайових задач. 

12. Методи Роте для нестаціонарних задач. 

13. Методи сіток для нестаціонарних задач. 

Проекційно-варіаційні методи для нестаціонарних задач. 
Підсумковий 

контроль, 
форма 

Екзамени у кінці кожного семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
- Математичного аналізу; 
- Алгебри; 
- Диференціальних рівнянь; 
- Функціонального аналізу  
- Програмування; 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Індивідуальні завдання 
 

Необхідне об-
ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням Visual Studio 2017/2019, Internet 
доступ до обчислювального кластера. 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• індивідуальні завдання: максимальна кількість балів 30 
• колоквіум: максимальна кількість балів 20 
•  екзамен: максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одну письмову 
роботу (колоквіум) і звіт про виконання проекту. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 



запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 
заліку чи 
екзамену. 

Інтерполяційні поліноми Лагранжа і Ньютона. Вигляд залишкового члена. 
Тригонометричне інтерполювання. 
Інтерполяція сплайнами. 
Побудова елемента найкращого наближення у евклідовому просторі.  
Квадратурні формули Ньютона-Котеса. 
Квадратури Гаусса.  
Квадратури Ромберга. 
Метод Ньютона для нелінійних систем. 
Методи Ейлера і Хойна для з-чі Коші для ЗДР. 
Методи Адамса для з-чі Коші для ЗДР. 
Метод стрільби для крайових задач. 
Різницеві методи для крайових задач. 
Проекційно-варіаційні методи. Метод Рітца. 
Метод сіток для рівняння Пуассона. 
Метод Гальоркіна для еліптичних задач. 
Методи Роте для нестаціонарних задач. 
Метод сіток для нестаціонарних задач. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 


