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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Вивчення кредитного модуля «Алгоритми і системи комп’ютерної математики  

Програмні засоби» дозволяє сформувати у студентів компетенції, необхідні для розв’язання 

практичних задач професійної діяльності, пов’язаної з аналізом та використанням сучасних 

комп’ютерних технологій. 

 Метою вивчення дисципліни «Алгоритми і системи комп’ютерної математики» є 

формування у студентів здатностей: 

– виконувати завдання, сформульовані у математичній формі, 

– обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, 

моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень, 

– розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну 

документацію, 

                                           
1
 Електронна пошта викладача або інші контакти для зворотного зв’язку, можливо зазначити прийомні години або 

години для комунікації у разі зазначення контактних телефонів. Для силабусу дисципліни, яку викладає багато 

викладачів (наприклад, історія, філософія тощо) можна зазначити сторінку сайту де представлено контактну 

інформацію викладачів для відповідних груп, факультетів, інститутів. 
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– розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, комп’ютерних 

мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням 

стандартних офісних додатків, 

– експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та 

інформаційних систем різного призначення, 

– використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного 

забезпечення, 

– до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки 

даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів, 

– розв’язувати професійні задачі за допомогою систем комп’ютерної математики. 

– брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних робіт та у 

впровадженні результатів проведених досліджень і розробок 

 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті вивчення дисципліни  

мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- особливостей застосування інструментальних засобів при створенні програмного 
забезпечення; 

- математичних методів аналізу та дослідження реальних об’ектів та систем;  
- найбільш ефективних алгоритмів реалізації математичних методів;  
- принципів побудови та взаємодії інформаційного та програмного забезпечення;  

методики застосування програмних засобів користувачами. 
уміння: 

- - будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати 

ефективність програм за допомогою  програмного забезпечення комп’ютерів, 

використовуючи процедури аналізу стійкості до помилок, точності, швидкодії, витрат 

системних ресурсів. Володіти методами наближення функцій, методами лінійної 

алгебри. 

- планувати роботи по створенню програмних комплексів, оцінювати потрібний час та 
трудозатрати, оформлювати технічне завдання та бізнес-план програмістського 
проекту. 

- розробляти власні алгоритми обчислень, розраховувати техніко-економічні показники 
для обґрунтування впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій, 
визначати мету створення комп’ютерних інформаційних  систем і технологій, 
визначати критерії ефективності  функціонування систем. 

досвід: 

- Проектування програм та програмних комплексів, вибору методів та їх реалізації 
- Розроблення оптимальних рішень по складу програмного забезпечення, алгоритмів 

процедур і операцій  
- застосування сучасних інструментальних засобів розробки прикладного програмного 

забезпечення. 
 
Програмними результатами навчання є: 

– Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх 
математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати 
отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та 
достовірність отриманих результатів. 



– Виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, 
використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів. 

– Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з 
апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та 
інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних 
рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень 

– Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з нефор-
мальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень. 

– Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат 
системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та 
розв’язання практичних задач. 

– Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання 
математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і 
прийняття рішень, аналізу даних. 

– Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного 
забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів. 

– Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній 
предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині. 

– Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні 
системи комп’ютерної математики. 

– Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 
– Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого 

часу. 
– Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної 

інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності. 
 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна вивчається на 4 курсі та базується на результатах навчання з 
дисциплін: 
- Алгоритми і структури даних, 
- Методи оптимізації, 
- Чисельні методи, 
- Математична статистика, 
- Аналіз даних. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 1» 

Розділ 1. .  Системи автоматизованої обробки інформації 

Тема 1.1.  Структура автоматизованих систем 

Тема 1.2.  Програмне забезпечення автоматизованих систем 

Розділ 2. Розв’язання на ЕОМ обчислювальних задач великого об’єму 
Тема 2.1.  Матричні методи розв’язання систем рівнянь 

Тема 2.2.  Великі розріджені системи рівнянь 

Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 2» 

Розділ 3. Прикладні обчислювальні алгоритми. 

Тема 3.1.  Ітераційні алгоритми 

Тема 3.2.  Розв’язання погано обумовлених та перевизначених задач 



Тема 3.3. Методи та алгоритми наближення функцій 

Тема 3.4. Методи та алгоритми прогнозування 

РОЗДІЛ 4. Системи прикладного програмного забезпечення ЕОМ. 

Тема 4.1. Використання обчислювальних систем 

Тема 4.2. Проектування обчислювальних систем 

Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 3» 

Курсовий проект 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Гилат, А. Matlab: теория и практика / А. Гилат; Пер. с англ. Н. К. Смоленцева. – 5-е изд. – М.: 
ДМК Пресс, 2016. – 415 с. 

2. Сирота А.А. Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB. — СПб.: БХВ 
-Петербург, 2016, 376с.  

3. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова «Введение в Octave для инженеров и математиков» М.: ALT 
Linux, 2012. — 368 стр. 

4. Інформаційні технології: Системи комп’ютерної математики [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. для студ. спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / І. В. 
Кравченко, В. І. Микитенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського . – Електронні текстові дані (1 файл: 5,57 
Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 243с. 

5. Yunchyk V. (2016). Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer 
Oriented Study Environment: Scientific monograph E-learning Methodology - Implementation and 
Evaluation, ed. By Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn. 

Допоміжна література 

6. Пiдручник-довiдник iз системи комп’ютерної алгебри Maxima Є.А. Чичкарьов Ю.О. Чорноiван 
(переклад українською, доповнення, осучаснення) Розповсюджується згiдно з умовами 
лiцензування GNU FDL 1 лютого 2020 р. 

7. MATLAB.  Programming  fundamentals.  The Math Works Inc. 2017. 1322 p. 

8. MATLAB Programming Fundamentals. Language : English. Size : 9.73 MB. Pages : 1322. Format : pdf. 
Year : 2017. Edition : 1. The Author : The MathWorks, Inc. 

9. S. Linge, H. P. Langtangen, Programming for Computations – A Gentle Introduction to Numerical 
Simulations with MATLAB/Octave.      2016, 269p. 

10. T. Young and M. J. Mohlenkamp. Introduction to Numerical Methods and MATLAB Programming for 
Engineers. 2015. https://www. math.ohiou.edu/courses/math3600/book.pdf. 

11. Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разреженных систем уравнений / А. 
Джордж, Дж. Лю ; [пер. с англ.]. – М. : Мир,1984. – 333 с. 
12. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений / 
Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер – М. : Мир,1980. – 279 с. 
13. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів /            Е. Шрюфер 
– Київ: Либідь, 1992. 
14. Дьяконов В. MATLAB: учебный курс / В. Дьяконов – СПб: Питер. 2001. – 560 с.  

15. Дьяконов В.  Mathcad  2000: учебный курс  / В. Дьяконов – СПб: Питер. 2000. –  592 с.  

 



Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 1» 

 Лекційні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Системи автоматизованого управління. Технічне, програмне, інформаційне 
забезпечення автоматизованих систем. Проблеми розробки програмного 
забезпечення ЭОМ. 
Завдання на СРС: проаналізувати особливості побудови систем 
автоматизованого управління 

2 Архітектура програмних засобів систем автоматизованого 
 проектування. 
Завдання на СРС: детальніше ознайомитися з питаннями використання САПР 

3 Архітектура програмних засобів систем автоматизованого 
 Управління технологічними процесами. 
Завдання на СРС: вивчити склад задач управління технологічними процесами 

4 Архітектура програмних засобів автоматизованих систем 
 управління підприємствами. 
Завдання на СРС: розглянути архітектуру програмних засобів автоматизованих 
систем наукових досліджень. 

5 Алгоритми розв’язання обчислювальних задач великого об’єму. 
 Методи та алгоритми розв’язання великих розріджених систем рівнянь. 
Завдання на СРС: ознайомитися з основними принципами роботи з розрідженими 
матрицями 

6 Факторизація матриць. LH-алгоритм. 
Завдання на СРС: ознайомитися з основними принципами зберігання розріджених 
матриць в пам’яті ЕОМ 

7 Схеми зберігання матриць.  
Впорядкування розріджених матриць. Попереднє та динамічне впорядкування. 
Завдання на СРС: Використання списків для зберігання та 
обробки матриць. 

8 Алгоритми попереднього та динамічного впорядкування. Етапи розв’язання 
великих розріджених систем рівнянь. 
Завдання на СРС: Алгоритм мінімального степеня 

  

 Лабораторні роботи  

1 Розв’язання  систем лінійних рівнянь  
Завдання: навчитись розробляти програми для розв’язання систем 
лінійних рівнянь  

2 
Чисельне диференціювання й інтегрування 

 Завдання: навчитись розробляти програми для чисельного 
диференціювання та інтегрування 

3 
Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь 

Завдання: навчитись розробляти програми для реалізації найбільш 
ефективних алгоритмів розв’язання звичайних ДР 



4 
Методи безумовної оптимізації 

Завдання: навчитись розробляти програми для реалізації  методів 
оптимізації 

5 
Лінійне програмування 

Завдання: навчитись розробляти програми для розв’язання задач 
лінійного програмування 

6 
Транспортна задача 

Завдання: навчитись розробляти програми для розв’язання 
транспортнох задачі 

 Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

1 Системи автоматизованого управління. 
 Організаційне забезпечення автоматизованих систем.  

2 Архітектура програмних засобів систем автоматизованого 
 проектування. 
Ввикористання САПР 

3 Архітектура програмних засобів систем автоматизованого 
 управління технологічними процесами. 
Характеристика  задач управління технологічними процесами 

4 Архітектура програмних засобів автоматизованих систем 
Програмні засобів автоматизованих систем наукових досліджень. 

5 Алгоритми розв’язання обчислювальних задач великого об’єму. 
Оцінка кількості операцій. 

6 Факторизація матриць.  
Основні принципи зберігання розріджених матриць в пам’яті ЕОМ 

7 Схеми зберігання матриць. 
Використання списків для зберігання та 
обробки матриць. 

8 Алгоритми попереднього та динамічного впорядкування. Алгоритм 
мінімального степеня 

 

 Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 2» 

Лекційні заняття 

1 Проектування прикладних алгоритмів та програм. Эскізне, технічне 
та робоче проектування програмного забезпечення.. 
 

2 Порівняльна характеристика основних ітераційних алгоритмів. Оцінка швидкодії 

алгоритмів. 

Завдання на СРС: проаналізувати швидкодію та особливості ітераційних 

алгоритмів. 

3 Алгоритми, що використовують приблизну факторизацію. Методи 

підвищення швидкості ітераційних алгоритмів. 

Завдання на СРС: Порівняти методи 



підвищення швидкості ітераційних алгоритмів. 

4 Алгоритми розв’язання погано обумовлених та переозначених задач. 

Завдання на СРС: проаналізувати призначення та особливості сучасних 

5 Методи та алгоритми регуляризації.  Використання ортогональних 

перетворень матриць. Псевдообернена матриця. 

Завдання на СРС: Похибки розв’язання задач та обумовленість матриць. 

6 Використання сингулярного розкладення. 

Завдання на СРС: проаналізувати призначення та особливості сучасних 

7 Системи прикладного програмного забезпечення ЕОМ. Засоби програмування в 
обчислювальній системі MathCAD  
Завдання на СРС: проаналізувати засоби обробки помилок 

8 Засоби програмування в обчислювальній системі MathLab. Пакети розширення 
для технічних розрахунків.  
Завдання на СРС: познайомитися з особливостями виконання m-файлів 

9 Екстраполяційні методи. Наближення функцій.  Метод найменших квадратів.  
Лінійна регресія. Поліноміальна регресія. 
Завдання на СРС: Метод найменших квадратів.   

10 Відтворення таблично заданих функцій. Експоненційна регресія з двома та 
трьома параметрами. Оцінка похибок відтворення. 
Завдання на СРС: розібратися з вибором функцій для апроксимації 

11 Класифікація методів прогнозування.  Багатофакторна лінійна регресія. Оцінка 
похибок. 
Завдання на СРС: проаналізувати призначення та особливості методів 
прогнозування 

12 Статистичні методи.   Комбінований метод передбачення нестаціонарних 
випадкових процесів. 
Завдання на СРС: проаналізувати особливості застосування комбінованого 
методу 

13 Склад документації. Вимоги до програмної документації. Правила оформлення 
документів у відповідності до  ЄСПД 
Завдання на СРС: ознайомитися з переліком документів ЕСПД 

  

  

 Лабораторні заняття 

 1  Розв’язання  переозначених систем лінійних рівнянь з допомогою 

сингулярного розкладення матриць. MathCAD 

2  Розв’язання  переозначених систем лінійних рівнянь з допомогою 

сингулярного розкладення матриць. MathLab 

3 Реалізація експоненціальної регресії з двома параметрам 

4 Прогнозування поведінки таблично заданих функцій  

 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин СРС 

1 Оцінка швидкодії алгоритмів. 4 

2 Ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних 4 



рівнянь, матрична форма 

3 Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з прямокутними 

матрицями . 

4 

4 Використання ортогональних перетворень матриць.  4 

5 Обчислення сингулярного розкладення. 4 

6 Засоби програмування в обчислювальній системі MathCAD  4 

7 Засоби програмування в обчислювальній системі MathLab.  4 

8 Лінійна регресія. Поліноміальна регресія. 4 

9 Відтворення таблично заданих функцій. 4 

10 Регресія. Оцінка похибок. 4 

11 Підготовка даних для передбачення нестаціонарних випадкових 
процесів. 

5 

12 Проектування прикладних алгоритмів  6 

13 Складання документації на програмні засоби.  6 

   

   

Кредитний модуль «Алгоритми і системи комп’ютерної математики - 3» 

Курсовий проект 

Графік виконання курсового проекту 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час 

Ауд. СРС 

8 семестр   

3 Уточнення технічного завдання.   7 

4-5 Відлагодження програм та експерименальні розрахунки.   12 

6 Розв’язування контрольних  задач  на ПЕОМ.   8 

7 Оформлення пояснювальної записки.   14 

8 Випробування розроблених програм в присутності 

викладача.  

 2 

9 Захист курсової роботи перед комісією.   2 

Перелік тем 

Приблизний перелік тем наведений в додатку. 

Типове завдання на курсовий проект: 

1. Проаналізувати методику та існуючі засоби розв’язання поставленої задачі; 

2. Спроектувати архітектуру програмної системи; 

3. Обрати математичні методи розв’язання поставленої задачі; 

3. Розробити алгоритми та програмні засоби; (наприклад, для прогнозування об’ємів 

споживання електроенергії на основі ретроспективої інформації); 

4. Протестувати розроблену програму з використанням реальних даних; 

5. Розробити програмну документацію. 



Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Вимоги, які ставляться перед студентом під час опанування навчальної дисципліни: 

-  систематичне відвідування занять (як лекцій так і  лабораторних); 
-  на лабораторних заняттях активність і дострокове самостійне виконання завдань 

відмічається заохочувальними балами; 

-  пропущені контрольні роботи обов’язково повинні бути виконані до екзамену; 

перескладання (переписування) МКР не передбачено; у випадку недостатньої кількості 

балів, що набрані за семестр, для допуску до екзамену, дається декілька завдань, для 

досягнення допуску; 

-  за списування під час МКР знімаються штрафні бали, за списування на 

екзамені або дається інший білет без додавання додаткового часу і з штрафними -5 

балами або студент усувається із аудиторії. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з: 

1) балів за виконання та захист лабораторних робіт, 

2) балів за модульну контрольну роботу, 
3) балів за відповідь на екзамені. 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ 

1. Бали за виконання та захист лабораторних робіт 
Протягом семестру студенти виконують 3 лабораторні роботи. 

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу:  
12 балів. 

Бали нараховуються за: 

- якість виконання лабораторної роботи : 0-7 балів; 

- відповідь під час захисту лабораторної роботи:  

0-2 бали; 

- своєчасне надання роботи до захисту: 0-3 бали. 

Критерії оцінювання якості виконання: 

7 бали  –  робота виконана якісно, в повному обсязі; 

3-6 балів – робота виконана якісно, в повному обсязі, але має недоліки; 

1-2 бали – робота виконана в повному обсязі, але містить незначні помилки; 

0 балів – робота виконана не в повному обсязі, або містить суттєві помилки. 

Критерії оцінювання відповіді: 

2 бали  –  відповідь повна, добре аргументована; 

1 бал – у відповіді є помилки; 

0 балів – немає відповіді або відповідь невірна. 

Критерії оцінювання своєчасності представлення роботи до захисту: 

3 бали – робота представлена до захисту не пізніше вказаного терміну; 

0 балів – робота представлена до захисту пізніше вказаного терміну. 



Додаткові бали нараховуються за творчий підхід до виконання лабораторних робіт. 
Максимальна кількість додаткових балів за всі лабораторні роботи: 2 бали. 

Максимальна кількість балів за виконання та захист лабораторних робіт:  

12 балів × 3лаб. робіт = 36 балів 

2. Бали за модульну контрольну роботу 

Модульна контрольна робота містить 2 запитання (задачі). 

Максимальна кількість балів за відповідь на кожне запитання: 12 балів. 

Критерії оцінювання: 

11-12 балів  –  рішення вірне; 

8-10 балів – рішення має недоліки; 

3-7 бали – у рішенні є помилки, але хід рішення вірний; 

0-2 бал – немає рішення або рішення невірне. 

Максимальна кількість балів за модульний контроль: 
12 балів × 2 запит. = 24 бали. 

3. Бали за відповідь на екзамені 
Екзаменаційний білет складається з 3 питань – 1 теоретичного та 2 практичних. 

Відповідь на теоретичне запитання оцінюється 10 балами, а відповідь на практичні 

запитання оцінюється 15 балами. 

Критерії оцінювання кожного теоретичного запитання екзаменаційної роботи: 

10 балів  –  відповідь вірна, повна, добре аргументована; 

6-9 балів – відповідь вірна, розгорнута, але не дуже добре аргументована; 

4-5 балів – в цілому відповідь вірна, але має недоліки; 

2-3 балів – у відповіді є незначні помилки; 

1 бал – у відповіді є суттєві помилки; 

0 балів – немає відповіді або відповідь невірна. 

Критерії оцінювання практичного запитання екзаменаційної роботи: 

17-20 балів  –  відповідь вірна, розрахунки виконані у повному обсязі; 

14-16 балів – відповідь вірна, але не дуже добре підкріплена розрахунками; 

11-13 балів – в цілому відповідь вірна, але має недоліки; 

5-10 балів – у відповіді є помилки; 

1-4 бали – у відповіді є суттєві помилки; 

0 балів – немає відповіді або відповідь невірна. 

 

Максимальна кількість балів за відповідь на екзамені:  

10 балів × 2 теоретичне запитання + 20 балів × 1 практичні запитання = 40 балів. 

4. Розрахунок шкали (R) рейтингу 
 Семестрова складова рейтингової шкали RС = 60 балів, вона визначається як сума 

додатних балів, отриманих за виконання та захист лабораторних робіт, за модульну 

контрольну роботу, розрахункову роботу та від’ємних штрафних балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни дорівнює: 

R = RС = 36 балів + 24 балів = 60 балів. 

Екзаменаційна складова рейтингової шкали RЕ = 40 балів.    

Рейтингова шкала з дисципліни дорівнює: R = RС + RЕ = 100 балів. 



5. Поточна атестація 
На атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний 

рейтинг не менше 30 балів (50 % від максимальної кількості балів, яку може отримати 

студент до першої атестації). 

6. Умова допуску до екзамену та визначення оцінки 
Необхідною умовою допуску студента до екзамену є виконання модульної контрольної 

рботи і захист всіх лабораторних робіт та семестровий рейтинг студента (rC) не менше 60 % 

від RС, тобто не менше 36 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу 

та підвищити свій рейтинг. 

Сумарний рейтинг студента RD визначається як сума семестрового рейтингу студента 

rC та балів rЕ, отриманих на екзамені. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно 

до значення RD згідно з таблиці.  

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

- додаток до силабусу – перелік питань, які виносяться на семестровий контроль; 
- за умови дистанційного семестрового контролю екзаменаційний білет містить два 

теоретичних питання і одну практичну задачу; 
-  екзамен проходить у письмовій формі по індивідуальних білетах; завдання в білетах 

різні, не повторюються, розраховані на час проведення екзамену; 
-  задачі закріплені за номерами білетів; 
-  кожне теоретичне питання оцінюється у 10 балів, а практичне – 20 балів; 
- теоретичне опитування буде проходити в режимі конференції. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент, к.т.н., доцент Олефір О.С. 

Ухвалено кафедрою прикладної математики (протокол № 12 від 02.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією факультету2 (протокол № 7 від 24.06.21) 

                                           
2
 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 


