
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.2; 

2. Назва: Числові методи в енергетиці; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сафоник А.П., д.т.н., 

професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

знати:  
• елементи теорії похибок; 

• наближені методи розв'язання нелінійних алгебраїчних рівнянь та їх систем; 

• методи математичної обробки експериментальних даних; 

• наближені методи диференціювання та інтегрування функцій; 

• числові та аналітичні методи розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь.  

вміти:  
• використовувати вивчені методи для розв'язання конкретних задач з застосуванням 

персонального комп'ютера (ПК); 

• самостійно розробляти ефективні алгоритми для розв'язання задач автоматизації; 

• здійснювати математичну обробку експериментальних даних (вибір емпіричних формул, 

інтерполяція, сплайн-інтерполяція та інше). 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, лабораторна робота, практична робота, самостійна 

робота, модульні роботи, екзамен; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Інформатика та комп’ютерна 

техніка, Вища математика; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): немає;  

12. Зміст курсу: Тема 1. Елементи теорії похибок.  

Тема 2. Основні етапи знаходження розв’язку нелінійних рівнянь. Метод ділення пополам. Метод 

простої ітерації. 

Тема 3. Метод Ньютона (метод дотичних). Видозмінений метод Ньютона. 

Тема 4. Метод хорд. Комбінований метод 

Тема 5. Метод простої ітерації для систем лінійних алгебраїчних рівнянь.  

Тема 6. Метод Зейделя.  

Тема 7. Метод Ньютона для системи нелінійних рівнянь. 

Тема 8. Метод ітерації для нелінійної системи рівнянь. 

Тема 9. Метод найшвидшого спуску. Метод найменших квадратів. 

Тема 10. Побудова інтерполяційних многочленів. 

Тема 11. Формули прямокутників та трапецій для обчислення визначеного інтеграла. 

Тема 12. Метод Сімпсона (метод парабол).  

Тема 13. Метод Ейлера. Модифікований метод Ейлера.  

Тема 14. Метод Рунге–Кутта. 

Тема 15. Розв'язок крайової задачі для лінійного диференціального рівняння другого порядку 

методом прогону. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989. 

2. Самарский А.А. Введение в численные методы. - М.: Наука. 1987. - 288 с. 

3. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Физматгиз, 1966. 

4. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 

5. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1987. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 10 год. лабораторних робіт, 10 год. практичних робіт, 100 год. самостійної роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                                                                    Древецький В.В., д.т.н., професор 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.2; 

2. Title: Numerical methods in power engineering; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: І; 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Safonyk A.P., Doctor of 

Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Automation, Electrical Engineering and 

Computer-Integrated Technologies. 

9. Results of studies: know: 
• elements of the theory of errors; 

• Approximate methods for solving nonlinear algebraic equations and their systems; 

• Methods of mathematical processing of experimental data; 

• Approximate methods of differentiation and integration of functions; 

• numerical and analytical methods for solving differential and integral equations. 

To be able: 
• use the methods learned to solve specific tasks using a personal computer (PC); 

• independently develop effective algorithms for solving automation problems; 

• perform mathematical processing of experimental data (choice of empirical formulas, interpolation, 

spline-interpolation, etc.). 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory work, practical work, independent work, modular 

work, exam; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Computer Science and Computer Engineering, Higher Mathematics  

12. Course contents: no 

13. Recommended educational editions: 
1. Samarskiy A. A., Gulin A.V. Numerical methods. M.: Nauka, 1989. 

2. Samarskiy A. A. Introduction to numerical methods. - M.: Science. 1987. - 288 p. 

3. Demidovich B. P., Maron I. A. Foundations of computational mathematics. M.: Fizmatgiz, 1966. 

4. Kalitkin N. N. Numerical methods. M.: Nauka, 1978. 

5. Bakhvalov N. With. Numerical methods. M.: Nauka, 1987. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 10 hours. laboratory works, 10 h. practical work, 100 h. independent work. 

Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final test (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 3 semesters. 

    Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

Head of the ………….department, 

 

Doctor of ……….., professor                     Dravecky V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


