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1. Загальна інформація 

 

Назва курсу АЛГОРИТМИ ТА МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 

Викладачі та їх 

профайли 

Лектор– Буравченко Костянтин Олегович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення 
http://kbpz.kntu.kr.ua/byravchenko-konstantin/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvjzvagAAAAJ 
Асистент – Гермак Вікторія Сергіївна, викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

http://kbpz.kntu.kr.ua/germak-viktoriy/ 

https://scholar.google.com/citations?user=2lR18z4AAAAJ&hl=uk 

https://orcid.org/0000-0001-8473-4156 

https://publons.com/researcher/1760991/victoriya-germak/ 

Контактний 

телефон 

служб. (0522) 390-449– робочі дні з 8
30

 до 14
20

 

E-пошта 
buravchenkok@gmail.com 

germak_vs@ukr.net 

Консультації 

Очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  

Онлайн – е-листування; спільнота в Viber 

https://invite.viber.com/?g2=AQAbIPQ9qO82okxZAWiga1bOYtlm8xIiXV8MR%2FSty05zRdOzclD56TSGl%2BXCLxF%2B ; 

вебінари на платформі Zoom https://us02web.zoom.us/j/7443871840?pwd=U05sMkhTN2pYay96RjZ1QjZJMUp5UT09 

Курс у системі 

дистанційного 

навчання 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=469 

   

2. Анотація до дисципліни 

 

Курс «Алгоритми та методи обчислень» призначений для набуття теоретичних знань стосовно базових алгоритмів та методів 

обчислень та практичних навичок побудови наближених алгоритмів розв'язування типових математичних та програмних задач. 

Даний курс присвячено  розгляду теоретичних питань щодо математичного підґрунтя побудови комп’ютерних алгоритмів та 

актуальних питань застосування оптимальних алгоритмів для вирішення прикладних задач, а також використання апарату теорії 

алгоритмів для побудови ефективних алгоритмів. 

В умовах сьогодення, зважаючи на різноманітність задач, які можуть потребувати алгоритмізації, вміння обирати оптимальний 

http://kbpz.kntu.kr.ua/byravchenko-konstantin/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvjzvagAAAAJ
http://kbpz.kntu.kr.ua/germak-viktoriy/
https://scholar.google.com/citations?user=2lR18z4AAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0001-8473-4156
https://publons.com/researcher/1760991/victoriya-germak/
mailto:buravchenkok@gmail.com
mailto:germak_vs@ukr.net
https://invite.viber.com/?g2=AQAbIPQ9qO82okxZAWiga1bOYtlm8xIiXV8MR%2FSty05zRdOzclD56TSGl%2BXCLxF%2B
https://us02web.zoom.us/j/7443871840?pwd=U05sMkhTN2pYay96RjZ1QjZJMUp5UT09
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=469


алгоритм та ефективні шляхи для його розробки є ключовим при розв’язанні широкого кола задач практичної діяльності. 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни “Алгоритми та методи обчислень” є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних 

уявлень про застосування для розв’язання практичних задач основних методів теорії алгоритмів; розвиток навичок творчого 

дослідження математичних задач, які постають на початковому етапі розробки алгоритмів розв’язання задач комп’ютерної інженерії; 

навчання методам розв’язку математично формалізованих задач з подальшою алгоритмізацією; доведення до здобувачів вищої освіти 

знань з тих напрямків математики, які мають прикладний характер та використовуються в складних комп’ютерних системах 

моделювання, як в комп’ютерній науці, так і в інженерії програмних засобів. Опанування здобувачами вищої освіти теорії та практики 

розв’язання типових задач дозволить на сучасному рівні застосовувати їх в інженерних задачах. 

Завданнями дисципліни є набуття здобувачами таких програмних компетентностей: 

1. P2. Здатність використовувати сучасні методи (включаючи наближені методи розв’язання алгоритмічних задач, такі як 

метод гілок і границь, евристичні методи, користуючись висхідною і низхідною стратегіями побудови алгоритмів, використовуючи 

чисельні методи диференціального та інтегрального числення, методи апроксимації та інтерполяції) і мови програмування (такі як С, 

С++, Python, FPC) для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення у вільних кросплатформових середовищах 

розроблення ПЗ Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/), Lazarus (https://www.lazarus-ide.org/), PyCharm Community Edition 

(https://www.jetbrains.com/pycharm/) (на вибір здобувача), а також у онлайн версії безкоштовного математичного пакета SMath Studio - 

SMath Studio Cloud (https://ru.smath.com/cloud/). 

2. P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, 

обґрунтовувати та захищати прийняті рішення, з розумінням оперуючи поняттями обумовленості та стійкості задачі та обчислювальної 

схеми, а також володіючи методикою обчислення складності задачі та складності алгоритму. 

Набуття здобувачами вищої освіти вищевказаних компетентностей досягається шляхом послідовного засвоєння теоретичного 

матеріалу, виконання лабораторних робіт та грунтовного опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.  

 

4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних 

презентацій, у поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

 

http://www.codeblocks.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
https://ru.smath.com/cloud/


5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Алгоритми та методи обчислень” студент буде:  

знати 

– N1 наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, серед яких похибки обчислень, методи 

підвищення стійкості чисельного алгоритму до похибок; алгоритмічна складність, чисельні методи апроксимації, інтерполяції, 

чисельне інтегрування та диференціювання, складність задачі, класи складності; 

– N3 новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії, математичний пакет SMath Studio; 

вміти 

– N6 застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей, враховуючи особливості практичної задачі (вимоги до 

швидкодії результуючого ПЗ, точності отримуваних результатів, ресурсоємності тощо); 

– N7 розв’язувати задачі аналізу й синтезу засобів, характерних для спеціальності, зокрема здійснювати аналіз стійкості 

обраного обчислювального методу до похибок вхідних даних та похибок обчислень; розробляти алгоритми розв’язання 

практичних задач використовуючи методи чисельного аналізу (інтерполяції та апроксимації функцій, чисельного 

диференціювання та інтегрування, наближених методів лінійної та нелінійної алгебри); реалізовувати розроблені алгоритми на 

вибір здобувача мовою програмування Free Pascal у кросплатформовому середовищі Lazarus IDE, мовою програмування С або 

С++ у кросплатформовому середовищі Code::Blocks, мовою програмування Python у кросплатформовому середовищі PyCharm 

Community Edition; виконувати наближені обчислення у онлайн версії безкоштовного математичного пакета SMath Studio - 

SMath Studio Cloud; 

– N8 системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей під час аналізу практичної задачі, обрання 

оптимального чисельного методу для її наближеного розв’язання в рамках вимог до точності отримуваних результатів, синтезу 

обчислювальних алгоритмів та реалізації програмних засобів; 

– N16 оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення шляхом перевірки стійкості обраного 

чисельного методу до похибок вхідних даних та похибок обчислень; 

володіти соціальними навичками (Soft Skills): 

– N20 усвідомлення необхідності навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення креативного мислення. 

Набуття здобувачами вищої освіти вищевказаних навичок та програмних результатів вивчення дисципліни досягається шляхом 

послідовного засвоєння теоретичного матеріалу, виконання лабораторних робіт та ґрунтовного опрацювання матеріалу, винесеного на 

самостійне вивчення. 

 

 

 

 



6.Обсяг дисципліни 

 

Вид роботи Кількість годин 

Лекції 28 

Лабораторні заняття 14 

Самостійна робота 48 

Екзамен 30 

Разом 120 
 

7. Ознаки дисципліни 

 

Рік викладання Курс 

(рік навчання) 

Семестр Кількість 

кредитів / годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна / 

вибіркова 

2021 4 7 4/120 2 екзамен нормативна 

 

8. Пререквізити 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» значно підвищиться, якщо здобувач попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища математика. Теорія ймовірності та математична статистика», «Структурне 

програмування», «Модульне програмування», «Програмування». 

 

9. Технічне й програмне забезпечення / обладнання 

 

Для викладання дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» застосовується потужна матеріально-технічна база кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення: мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з 

персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz 

(15 шт.), програмне забезпечення вільного кросплатформового середовища розроблення ПЗ Lazarus версії 2.0.8 / FPC 3.0.4 / (ліцензія 

GNU GPL), вільне кросплатформове середовище розроблення програм Code::Blocks версії 20.03 (ліцензія GNU GPLv3), вільне 

кросплатформове середовище розроблення програм PyCharm Community Edition версії: 2020.1 (ліцензія Apache License), онлайн версія 

безкоштовного математичного пакета SMath Studio - SMath Studio Cloud, відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до 

Інтернету. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


10. Політика дисципліни 

 
Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення. Детальніше за посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf 

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття 

курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі 

та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

11. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основи теорії алгоритмів. 

Тиж. 1, 2 

(за 

розкладом) 

4 акад. год. 

Тема 1. Алгоритми 

обчислення похибок. 

Теорія похибок. Джерела 

похибок результату. Види 

похибок. Підвищення 

точності обчислень. Дії з 

наближеними числами. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6, 7, 16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Підвищення 

точності обчислень. 3 год. 

4 бали Самостійна 

робота до 2 

тижня 

Тиж. 1, 2 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 1. Алгоритми 

обчислення похибок. 

Теорія похибок. Джерела 

похибок результату. Види 

похибок. Підвищення 

точності обчислень. Дії з 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,19 Сформулювати вимоги до 

точності обчислень в 

залежності від поставленої 

задачі, опанувати методику 

визначення похибки 

обчислень, використовуючи 

5 балів Самостійна 

робота до 2 

тижня 

http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf


наближеними числами. диференціальне числення.. 

3 год. 

Тиж. 3 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 2. Складність 

алгоритму. 

Поняття алгоритму. 

Алгоритмічна складність. 

Міри складності 

алгоритмів. Основні 

складові складності 

алгоритму. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 1, 2, 3, 4, 9, 10, 

11,16 

Самостійно опрацювати 

матеріал: Основні складові 

складності алгоритму. 3 

год. 

3 бали Самостійна 

робота до 3 

тижня 

Тиж. 4 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 3. Комбінаторні 

алгоритми. 

Класичні задачі 

комбінаторики. 

Алгоритми генерації 

комбінаторних об’єктів. 

Алгоритм генерації 

перестановок методом 

пошуку з поверненням. 

Ефективний метод 

генерації перестановок. 

Сучасні задачі 

комбінаторики. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 4, 5, 8, 12, 

13,16 

Самостійно опрацювати 

матеріал: Алгоритм 

генерації перестановок 

методом пошуку з 

поверненням. 3 год. 

3 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 

Тиж. 3, 4 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 2. Складність 

алгоритму. 

Поняття алгоритму. 

Алгоритмічна складність. 

Міри складності 

алгоритмів. 

Тема 3. Комбінаторні 

алгоритми. 

Класичні задачі 

комбінаторики. 

Алгоритми генерації 

комбінаторних об’єктів. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,17,18 Проаналізувати сфери 

застосування алгоритмів 

генерації комбінаторних 

об’єктів. Сформулювати 

вимоги до ефективності 

алгоритмів генерації 

комбінаторних об’єктів. 

3 год. 

5 балів Самостійна 

робота до 4 

тижня 



Алгоритм генерації 

перестановок методом 

пошуку з поверненням. 

Ефективний метод 

генерації перестановок. 

Тиж. 5 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 4. Складність 

задачі. 

Класи складності задач. 

Алгоритми поліноміальної 

складності. Алгоритми 

недетермінованої 

поліноміальної складності. 

Типові NP задачі. 

Проблема P NP 

тотожності. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 1, 2, 3, 10, 11, 

14, 15,16 

Самостійно опрацювати 

матеріал: Проблема P NP 

тотожності. 3 год. 

2 бали Самостійна 

робота до 5 

тижня 

Тиж. 6 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 5. Задача про 

потоки. 

Історія виникнення. 

Поняття мережі та потоку. 

Розріз мережі. Теорема 

Форда-Фалкерсона. 

Алгоритм Форда-

Фалкерсона. Найбільше 

паросполучення в 

дводольному графі. 

Зведення часткових 

випадків задачі про 

потоки до стандартного 

вигляду. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 1, 6,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Зведення 

часткових випадків задачі 

про потоки до 

стандартного вигляду. 3 

год. 

3 бали Самостійна 

робота до 6 

тижня 

Тиж. 5, 6 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 4. Складність 

задачі. 

Класи складності задач. 

Алгоритми поліноміальної 

складності. Алгоритми 

недетермінованої 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,17,18 Розглянути практичне 

застосування  задачі про 

потоки на прикладі 

реальних мереж. 3 год. 

5 балів Самостійна 

робота до 6 

тижня 



поліноміальної складності. 

Типові NP задачі. 

Проблема P NP 

тотожності. 

Тема 5. Задача про 

потоки. 

Історія виникнення. 

Поняття мережі та потоку. 

Розріз мережі. Теорема 

Форда-Фалкерсона. 

Алгоритм Форда-

Фалкерсона. Найбільше 

паросполучення в 

дводольному графі. 

Зведення часткових 

випадків задачі про 

потоки до стандартного 

вигляду. 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 30 балів 

Змістовий модуль 2. Алгоритми наближених обчислень. 

Тиж. 7,8 

(за 

розкладом) 

4 акад. год. 

Тема 6. Методи 

наближень функцій. 

Апроксимація функцій. 

Рівномірна апроксимація 

поліномами Бернштейна. 

Наближення поліномом 

Тейлора. Метод 

найменших квадратів. 

Наближення прямою 

методом найменших 

квадратів. Наближення 

параболою методом 

найменших квадратів. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Наближення 

параболою методом 

найменших квадратів. 3 

год. 

2 бали Самостійна 

робота до 8 

тижня 

Тиж. 7,8 

(за 

Тема 6. Методи 

наближень функцій. 

Лабораторна 

робота / 

Методичні 

рекомендації 

16,19 Розглянути практичне 

застосування методів 

5 балів Самостійна 

робота до 8 



розкладом) 

2 акад. год. 

Апроксимація функцій. 

Рівномірна апроксимація 

поліномами Бернштейна. 

Наближення поліномом 

Тейлора. Метод 

найменших квадратів. 

Наближення прямою 

методом найменших 

квадратів. Наближення 

параболою методом 

найменших квадратів. 

Face to face апроксимації. Порівняти 

ефективність та сфери 

застосування різних 

методів. 

3 год. 

тижня 

Тиж. 9, 10 

(за 

розкладом) 

4 акад. год. 

Тема 7. Відновлення 

аналітичної форми 

табличних функцій. 

Методи інтерполяції. 

Інтерполяція степеневим 

поліномом. Метод 

невизначених 

коефіцієнтів. Метод 

Лагранжа. Метод 

Ньютона. Інтерполяція 

многочленами інших 

типів. Екстраполяція. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Екстраполяція. 3 

год. 

2 бали Самостійна 

робота до 10 

тижня 

Тиж. 9, 10 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 7. Відновлення 

аналітичної форми 

табличних функцій. 

Методи інтерполяції. 

Інтерполяція степеневим 

поліномом. Метод 

невизначених 

коефіцієнтів. Метод 

Лагранжа. Метод 

Ньютона. Інтерполяція 

многочленами інших 

типів. Екстраполяція. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,19 Розглянути практичне 

застосування методів 

інтерполяції. Порівняти 

ефективність та сфери 

застосування різних 

методів. 

3 год. 

5 балів Самостійна 

робота до 10 

тижня 



Тиж. 11 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 8. Методи лінійної 

алгебри. 

Точні та наближені 

алгоритми розв’язання 

систем лінійних рівнянь. 

Метод Гауса. Метод 

Крамера. Матричний 

метод. Метод ітерацій. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7, 8,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Матричний 

метод  розв’язання систем 

лінійних рівнянь. 2 год. 

2 бали Самостійна 

робота до 11 

тижня 

Тиж. 12 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 9. Методи 

нелінійної алгебри. 

Алгоритми розв’язання 

нелінійних рівнянь та 

систем нелінійних 

рівнянь. Метод простої 

дихотомії та шляхи його 

отимізації. Метод хорд. 

Метод дотичних. Метод 

ітерацій Зейделя. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Метод простої 

дихотомії та шляхи його 

отимізації. 2 год. 

2 бали Самостійна 

робота до 12 

тижня 

Тиж. 11, 12 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 8. Методи лінійної 

алгебри. 

Точні та наближені 

алгоритми розв’язання 

систем лінійних рівнянь. 

Метод Гауса. Метод 

Крамера. Матричний 

метод. Метод ітерацій. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,19 Розглянути області 

застосування наближених 

методів розв’язання систем 

лінійних рівнянь. 

Порівняти ефективність 

точних методів розв’язання 

систем лінійних рівнянь. 2 

год. 

5 балів Самостійна 

робота до 12 

тижня 

Тиж. 13 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 10. Чисельне 

диференціювання та 

інтегрування функцій. 

Чисельне 

диференціювання на 

основі інтерполяційного 

полінома Ньютона. 

Методи наближеного 

обчислення інтегралів. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7, 8, 16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Метод 

прямокутників та метод 

трапецій в чисельному 

інтегруванні. 2 год. 

1 бал Самостійна 

робота до 13 

тижня 



Метод прямокутників. 

Метод трапецій. Метод 

парабол (Симпсона). 

Метод сплайнів. 

Тиж. 14 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 11. Чисельний 

розв’язок 

диференціальних 

рівнянь. 

Загальний розв’язок 

диференціального 

рівняння. Геометрична 

інтерпретація розв’язків 

диференціальних рівнянь 

першого порядку. 

Чисельні методи 

розв’язання 

диференціальних рівнянь. 

Метод Ейлера. Метод 

Рунге-Кутта. Метод 

Адамса. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,7,16 Самостійно опрацювати 

матеріал: Геометрична 

інтерпретація розв’язків 

диференціальних рівнянь 

першого порядку. 2 год. 

1 бал Самостійна 

робота до 14 

тижня 

Тиж. 13, 14 

(за 

розкладом) 

2 акад. год. 

Тема 9. Методи 

нелінійної алгебри. 

Алгоритми розв’язання 

нелінійних рівнянь та 

систем нелінійних 

рівнянь. Метод простої 

дихотомії. Метод хорд. 

Метод дотичних. Метод 

ітерацій Зейделя. 

Тема 10. Чисельне 

диференціювання та 

інтегрування функцій. 

Чисельне 

диференціювання на 

основі інтерполяційного 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

16,19 Порівняти ефективність та 

сфери застосування 

наближених методів 

розв’язання нелінійних 

рівнянь та систем 

нелінійних рівнянь. 

2 год. 

5 балів Самостійна 

робота до 14 

тижня 



полінома Ньютона. 

Методи наближеного 

обчислення інтегралів. 

Метод прямокутників. 

Метод трапецій. Метод 

парабол (Симпсона). 

Метод сплайнів. 

Тема 11. Чисельний 

розв’язок 

диференціальних 

рівнянь. 

Загальний розв’язок 

диференціального 

рівняння. Геометрична 

інтерпретація розв’язків 

диференціальних рівнянь 

першого порядку. 

Чисельні методи 

розв’язання 

диференціальних рівнянь. 

Метод Ейлера. Метод 

Рунге-Кутта. Метод 

Адамса. 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем ІІ 30 балів 

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів 

 
12 Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий 

контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» здійснюється 

згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного 



матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання лабораторних робіт), для оцінювання якої призначається 60 

балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

40 100 Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР 

4 5 3 1 3 4 2 1 3 4 2 5 2 5 2 5 2 3 1 1 1 1 

Примітка: Т1, Т2,…,Т11 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90-100 А відмінно 

82-89 В добре 
74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

 

1-34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему 

визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) 

можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  використовує набуті знання і вміння у нестандартних 

ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 



- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає  окремі  цілі  власної  навчальної  діяльності, виявив творчі  здібності  і  використовує  їх  при  

вивченні навчально- програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його 

на практиці, має системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує 

їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного 

спрямування; 

- під  час відповіді  допустив деякі  неточності,  які  самостійно виправляє, добирає  переконливі аргументи  на 

підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє  порівнювати,  узагальнювати,  систематизувати  інформацію  під  керівництвом  викладача,  в  цілому  самостійно  

застосовувати  на практиці, контролювати власну діяльність; 

- опанував  навчально-програмовий  матеріал,  успішно  виконав  завдання,  передбачені  програмою,  засвоїв  основну  

літературу,  яка рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 

майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх 

усунення. оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання 

його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 

- виявив  суттєві  прогалини  в  знаннях  основного  програмового  матеріалу,  допустив  принципові  помилки  у  виконанні  

передбачених програмою завдань. 

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє 

зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного 

вивчення даної дисципліни. 



13. Рекомендована література 

Базова 

1. Кормен Т., Алгоритмы: построение и анализ, 3-е изд.: Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2013.-1328 с. 

2. Кормен Т., Алгоритмы: вводный курс: Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2014.-208 с. 

3. Кнут Д., Искусство программирования, -том 1. Основные алгоритмы, 3-е изд.: Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс», 

2018.-720 с. 

4. Кнут Д., Искусство программирования, -том 3. Сортировка и поиск, 2-е изд.: Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2018.-

832 с. 

5. Кнут Д., Искусство программирования, -том 4А. Комбинаторные алгоритмы, часть 1.: Пер. с англ.-М.:ООО 

«И.Д.Вильямс», 2018.-960 с. 

6. Дискретна математика: навч. посіб. / [Стрелковська І.В. та ін.] − Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. − 196 с. 

7. Задачин В. М. Чисельні методи : навчальний посібник – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с. 

8. Буравченко К.О., Гермак В.С. Алгоритми та методи обчислень. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для 

студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” – Кропивницький : ЦНТУ - 2020. – 23 с. 

Допоміжна 

1. Хаггарти Р., Дискретная математика для программистов, 2-е изд., М.: Техносфера, 2012. – 400 с. 

2. Уоррен Г., Алгоритмические трюки для программистов, 2-е изд.: Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2014.-512 с. 

3. Стивенс Р., Алгоритмы. Теория и практическое применение.-Москва:Издательство «Э», 2016.-544с. 

4. Дасгупта С., Алгоритмы: Пер. с англ.-М.:МЦНМО, 2014.-320 с. 

5. Гермак В.С., Петренюк В.І., Про структуру 8-ми та 9-ти вершинних графів-обструкцій для тора, матеріали П’ятнадцятого 

Міжнародного науково – практичного семінару "Комбінаторні конфігурації та їх застосування", Кіровоград:ПП"Ексклюзив-Систем", 

2013, с. 79-86. 

6. Гермак В.С., Петренюк В.І., Доповнення до статті “Властивості графів мінімального базису проективної площини”, 

матеріали Шістнадцятого Міжнародного науково – практичного семінару "Комбінаторні конфігурації та їх застосування", 

Кіровоград:ПП"Ексклюзив-Систем", 2014, с. 111-114. 

7. Гермак В.С., Петренюк В.І., Про двосторонній доступ та рід 9-ти вершинних графів, матеріали Сімнадцятого 

Міжнародного науково – практичного семінару "Комбінаторні конфігурації та їх застосування", Кіровоград: 2015, с. 27-32. 

8. Гермак В.С., Петренюк В.І., Структура непроективних графів - обструкцій, матеріали Вісімнадцятого Міжнародного 

науково – практичного семінару "Комбінаторні конфігурації та їх застосування", Кіровоград: 2016, с. 103-127. 

Інформаційні ресурси 

1.  Алгоритми та методи обчислень: система дистанційної освіти ЦНТУ : веб-сайт. – Режим доступу: 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=610 . - Назва з екрана. 

2. Lazarus wiki [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://wiki.freepascal.org/. 

3. Wiki for Code::Blocks [Електронний ресурс]:[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

https://wiki.codeblocks.org/index.php/Main_Page 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=610
https://wiki.freepascal.org/
https://wiki.codeblocks.org/index.php/Main_Page


4. SMath Studio Wiki [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим 

доступу:https://ru.smath.com/wiki/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 


