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Програма навчальної дисципліни 
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− ФК 1: Здатність застосовувати знання математики в обсязі, необхідному для використання 

математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації; 

− ФК 9: Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними 

технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати 

прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач 

автоматизації; 

− ФК 15: Здатність розробляти прилади неруйнівного контролю і управління з 

використанням сучасних мікропроцесорів та мікроконтролерів, а також методів цифрової 

обробки інформації; 

− ФК 17: Здатність визначати параметри виробів та продукції, які підлягають контролю і 

діагностиці, встановлювати вимоги до точності вимірювань та достовірності контролю, 

проводити експерименти по заданим методикам з обробкою та аналізом їх результатів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння дисципліни 

мають продемонструвати такі результати навчання: 

ЗНАННЯ: 

− ЗН 4: Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обгрунтувати їх 

вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички 

налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування; 

− ЗН 5: Знати загальні теоретичні положення методів обробки сигналів, алгоритми та методи 

цифрової обробки інформації; 

− ЗН 7: Знати сучасні САПР електронних пристроїв для розробки електричних схем та 

друкованих плат автоматизованих засобів неруйнівного контролю; 

− ЗН 9: Знати підходи та принципи конструкторсько-технологічного проектування. 

 

УМІННЯ: 

− УМ 8: Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного 

моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів 

комп’ютерної графіки; 

− УМ 12: Вміти застосовувати методи аналізу і обробки сигналів при проектуванні 

автоматизованих засобів контролю та управління; 

− УМ 13: Вміти використовувати методи цифрової обробки інформації при розробці 

алгоритмічного і програмного забезпечення автоматизованих засобів контролю та 

управління; 

УМ 17: Вміти проводити експерименти за заданими методиками та використовувати сучасні 

комп’ютерні технології обробки результатів цих експериментів. 

  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

відповідною освітньою програмою) 

 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»: 1) базується 

на знаннях, здобутих студентами при вивченні вищої математики; 2) може бути використана під 

час виконання дипломного проєкту. 



3. Зміст навчальної дисципліни  

 

Дисципліна «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи» складається з 5-ти тем.  

 

Перелік тем курсу «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»: 

 

Тема 1. Вступ 

Передмова. Мета та задачі обчислювальної математики. Класифікація методів обчислень. 

Основні терміни та визначення [2,3].  

 

Тема 2. Математичне моделювання 

Поняття математичної моделі. Вимоги до математичної моделі. Види математичних моделей 

[1]. 

Коректні та некоректні задачі. Оцінка стійкості методу розв'язання [1,2,3].  

Вибір значень параметрів. Прийоми мiнiмiзацiї числа незалежних параметрів. Вплив способу 

математичного опису фізичного процесу на похибку обчислень. Наближена апріорна оцінка 

результату розв'язання [1,2,3].  

Методи статистичного аналізу результатів вимірювань [2]. Основні закони розподілу 

випадкової величини. 

 

Тема 3. Цифрова обробка сигналів та зображень 

Вибір кроку дискретизації безперервного в часі сигналу. Вибір рівнів квантування. Теорема 

Найквіста-Шеннона-Котельникова [4,5].  

Введення інформації в ЕОМ. Вибраковка хибної інформації. [2,3]. Аналіз точності подання 

реальних сигналів в ЕОМ [2,3]. 

Основні методи цифрової обробки сигналів. Операція згортки двох сигналів [5,7]. Цифрова 

фільтрація. Розробка КІХ- та НІХ-фільтрів в середовищі MATLAB [8,9]. 

Основні алгоритми обробки зображень. Методи покращення якості зображень [10]. 

 

Тема 4. Інтерполяція та згладжування функцій 

Метод найменших квадратів. Iнтерполяцiя функцій. Поняття кінцевої різниці. Кінцеві 

різниці вищих порядків. [1,2,6]. Iнтерполяцiя з рiвномiрним розташуванням вузлів. Iнтерполяцiйнi 

формули Ньютона, Бесселя, Лагранжа [1,2,3]. Сплайн-функцiя. Iнтерполяцiя сплайнами. [3,6].  

Iнтерполяцiя з довільним розташуванням вузлів iнтерполяцiї по методу Ейткена. Метод 

Лагранжа [1,2,3]. Корегування помилок з допомогою таблиці кінцевої різниці. [1,2,6].  

Екстраполяція. Зворотна інтерполяція. Богатоiнтервальна інтерполяція [1,2,3]. Методи 

згладжування вихідних даних. Формула згладжування ковзаючим середнім. Зважені середні. 

Формули Гiльденбрандта та Грiнвiлла [1,2,3]. 

 

Тема 5. Гармонійний аналіз сигналів та ШПФ 

Гармонійний аналіз сигналів. Дискретне перетворення Фур'є [5,7]. Формула Бесселя. 

Послідовний та паралельний спектральний аналіз. Основні ідеї алгоритму Швидкого 

Перетворення Фур'є [10]. Оцінка кількості операцій  [4,5,6]. Алгоритми ШПФ з прорiджуванням в 

часі та по частоті. Графічне зображення алгоритмів. Базова операція ШПФ [2,3,4].  

 Зворотність алгоритму ШПФ. Єдиний підхід до алгоритмів ШПФ. [2,3,6] Програма реалізації  

алгоритму ШПФ в ЕОМ [2,3,6]. 

 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова 

 

 1. Андруник В.А. та ін. Чисельні методи в комп’ютерних науках: навчальний посібник. – 

Львов: Новий світ – 2000, 2017. — 470 с. 

 2. Ильин В.П. Математическое моделирование. Часть 1. Непрерывные и дискретные модели. 

— Новосибирск: СО РАН, 2017. — 428 с. 

 3. Берестова С.А. Математическое моделирование в инженерии: Учебник / С.А. Берестова, 

Н.Е. Мисюра, Е.А. Митюшов / — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 

244 с. 

 4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб.: 

Питер, 2006, —751 с. 

 5.  Горлач Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная 

реализация, 3-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2021. — 292 с. 

 

Допоміжна 

 

6. Лазарев Ю.Ф. Начала программирования в среде MatLAB: Учебное пособие. - К.: НТУУ 

"КПИ", 2003. - 424 с.  

7. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — 320 с.  

8. Бондарев В.Н., Трёстер Г., Чернега B.C. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. 

Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. - X.: Конус, 2001 - 398 с.   

9. Айфичер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический 

подход, 2-е издание. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямc", 2004. — 992 с. 

10. Ануфриев И. Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. Н. MATLAB 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2005. - 1104 с. 

11. Чен К., Джиблин П., Ирвинг А. MATLAB в математических исследованиях: Пер. с англ. 

— М.: Мир, 2001. - 346с. 

12. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. 

13. Воробьева Г.Н., Данилова А.Н. Практикум по вычислительной математике - М.: Высшая 

школа, 1990. 

14. Дж. Поллард Справочник по вычислительным методам статистики. - М.: Финансы и 

статистика, 1982. 

15. Молчанов Н.Н. Машинные методы решения прикладных задач. Алгебра, приближение 

функций. - Киев: Наукова думка, 1987. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення основ, засобів та методів цифрової обробки даних 

і є базовим для більш детального та конкретного знайомства з розробкою та проектуванням 

приладів та систем неруйнівного контролю. 

 

 

 



Тиж- 

день 
Зміст лекційного курсу 

Рекомендований 

час СРС 

1 

Лекція 1. Вступ 

Передмова. Мета та задачі обчислювальної математики. 

Класифікація методів обчислень. Основні терміни та визначення 

[2,3]. 

Комп’ютерний практикум 1. Знайомство з системою 

математичного моделювання MATLAB. 

Завдання для СРС: ознайомитися з класифікацією цифрових 

моделей [2]. 

2 

2 

Лекція 2. Математичне моделювання  

Поняття математичної моделі. Вимоги до математичної моделі. 

Види математичних моделей [1].  

Комп’ютерний практикум 3. Векторні та матричні перетворення у 

середовищі програми MATLAB.  

Завдання на СРС: проаналізувати матеріал лекції і повторити 

рішення завдань. Прочитати задані розділи основної і додаткової 

літератури [1].   

2 

3 

Лекція 3. Математичне моделювання  

Методи статистичного аналізу результатів вимірювань [2]. 

Комп’ютерний практикум 5. Графічна побудова досліджуваних 

функцій в MATLAB. Аналіз сигналів. 

Завдання на СРС: проаналізувати матеріал лекції і повторити 

рішення завдань. Прочитати задані розділи основної літератури 

[1,2]. 

2 

4 

Лекція 4. Цифрова обробка сигналів та зображень 

Вибір кроку дискретизації безперервного в часі сигналу. Вибір 

рівнів квантування. Теорема Найквіста-Шеннона-Котельникова 

[4,5]. 

Комп’ютерний практикум 7. Розробка простих М-файлів в 

MATLAB. 

Завдання на СРС: повторити і осмислити матеріал лекції. 

Прочитати задані розділи основної і додаткової літератури [4,5]. 

2 

5 

Лекція 5. Цифрова обробка сигналів та зображень 

Основні методи цифрової обробки сигналів. Операція згортки 

двох сигналів [5,7]. Цифрова фільтрація. Розробка КІХ- та НІХ-

фільтрів в середовищі MATLAB [8,9]. 

Комп’ютерний практикум 9. Самостійна робота по 

індивідуальним завданням. 

Завдання на СРС: повторити і осмислити матеріал лекції. 

Прочитати задані розділи основної і додаткової літератури [5-8]. 

2 

6 

Лекція 6. Інтерполяція та згладжування функцій 

Метод найменших квадратів. Iнтерполяцiя функцій. Поняття 

кінцевої різниці. Кінцеві різниці вищих порядків. [1,2,6]. 

Iнтерполяцiя з рiвномiрним розташуванням вузлів. Iнтерполяцiйнi 

формули Ньютона, Бесселя, Лагранжа [1,2,3]. Сплайн-функцiя. 

Iнтерполяцiя сплайнами. [3,6]. 

Комп’ютерний практикум 11. Вирішення задач булевої алгебри 

2 



засобами SIMULINK. 

Завдання на СРС: знайти інтерполюючий поліном для функції, що 

задана таблично [2,3,6]. 

7 

Лекція 7. Інтерполяція та згладжування функцій 

Iнтерполяцiя з довільним розташуванням вузлів iнтерполяцiї по 

методу Ейткена. Метод Лагранжа [1,2,3]. Корегування помилок з 

допомогою таблиці кінцевої різниці. [1,2,6]. 

Комп’ютерний практикум 13. Апроксимація даних в MATLAB. 

Завдання на СРС: скорегувати значення функції, що задана 

таблично [3,6]. 

2 

8 

Лекція 8. Гармонійний аналіз сигналів та ШПФ 

Основні ідеї алгоритму Швидкого Перетворення Фур'є [7, 10]. 

Алгоритм та програма [8,9]. Оцінка кількості операцій [4,5,6]. 

Алгоритми ШПФ з прорiджуванням в часі та по частоті. Графічне 

зображення алгоритмів. Базова операція ШПФ [2,3,4]. 

Комп’ютерний практикум 15. Самостійна робота по 

індивідуальним завданням. 

Завдання на СРС: повторити і осмислити матеріал лекції. 

Прочитати задані розділи основної і додаткової літератури [2,3,4]. 

2 

9 

Лекція 9. Гармонійний аналіз сигналів та ШПФ 

Зворотність алгоритму ШПФ. Єдиний підхід до алгоритмів ШПФ. 

[2,3,6]. Програма реалізації  алгоритму ШПФ в ЕОМ [2,3,6]. 

Комп’ютерний практикум 17. Функції MATLAB для ШПФ. 

Завдання на СРС: повторити і осмислити матеріал лекції. 

Прочитати задані розділи основної і додаткової літератури [3,6]. 

3 

 

Мета проведення комп’ютерних практикумів - закріплення на практиці теоретичних 

знань, набутих студентами під час лекційних занять з даної дисципліни, формування умінь, 

набуття досвіду практичного використання середовища математичного моделювання MATLAB.  

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
т
я

 

Зміст заняття 

О
б

'є
м

 

(г
о

д
.)

 

1 
Знайомство з системою математичного моделювання MATLAB 

1 

2 
Вивчення основних операторів MATLAB та виконання простих обчислень 

1 

3 
Векторні та матричні перетворення у середовищі програми MATLAB 

1 

4 
Самостійна робота по індивідуальним завданням 

1 

5 
Графічна побудова досліджуваних функцій в MATLAB. Аналіз сигналів 

1 

6 
Самостійна робота по індивідуальним завданням 

1 

7 
Розробка простих М-файлів в MATLAB 

1 

8 
Створення додатків з графічним інтерфейсом користувача в MATLAB 

1 

9 
Самостійна робота по індивідуальним завданням 

1 

10 
Основні принципи роботи в середовищі SIMULINK. Аналіз сигналів 

2 



11 
Вирішення задач булевої алгебри засобами SIMULINK 

2 

12 
Робота з поліномами в MATLAB 

2 

13 Апроксимація даних в MATLAB 
2 

14 Інтерполяція даних в MATLAB 
2 

15 Самостійна робота по індивідуальним завданням 
2 

16 Робота з гармонійними сигналами в MATLAB 2 

17 Функції MATLAB для ШПФ 2 

18 Основи цифрової фільтрації 2 

 

6. Самостійна робота студента 

 

У відповідності до робочого навчального плану передбачено 66 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 20 годин - на підготовку до заліку і 46 годин на підготовку до аудиторних занять, 

опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових задач та ознайомлення із 

навчальною літературою відповідно до структури дисципліни. Робота направлена на засвоєння та 

поглиблення вивченого матеріалу та на підготовку до занять та семестрового контролю. 

Самостійна робота студентів передбачає:  

• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 

• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Основні вимоги для вивчення дисципліни та успішного проходження семестрового контролю:  

• правила відвідування занять: 

- у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу занять; 

- у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції на платформі Zoom (або будь якій іншій за вимогою студентів), 

посилання надається старостам груп на початку семестру.  

• правила поведінки на заняттях: 

- забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

дисципліни; 

- дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для 

виконання завдань інформації в інтернеті; 

- забороняється будь-яким чином зривати проведення занять; 

- поточні запитання за темою заняття необхідно прописувати в чаті конференції, щоб 

запобігти перериванню викладення матеріалу на середині. У перерві між темами 

(підтемами) ці питання будуть розглянуті. 

• правила захисту практичних завдань: 

- захист практичних робіт проходить під час проведення практичного заняття, а у 

випадку дистанційного навчання – за вибором студентів або у режимі онлайн-

конференції на платформі Zoom (кожен отримує індивідуальні запитання для усної 

відповіді) або шляхом заповнення тесту через GoogleForm; 



- у окремих випадках допускається можливість захисту не за розкладом та за 

домовленістю зі студентами. 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

- докладна інформація про штрафні та заохочувальні бали наведена у п.8 «Види 

контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

- максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 

результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 

рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

• політика дедлайнів та перескладань: 

- перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

- захист практичних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах трьох 

занять після проведення практичної роботи; 

- перескладань для підвищення балів не передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 

- округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами 

округлення. 

• політика оцінювання контрольних заходів: 

- оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про систему 

оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 

поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; 

- нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

- негативний результат оцінюється в 0 балів. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати і/або 

захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри АСНК. 

 

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

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним 

планом: 

С
ем

ес
тр

 Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

кредити акад. год. Лекц. 
Практичн. 

(семін.) 
СРС  Семестрова атестація 

5 4 120 18 36 66 залік 



Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1. п'ять контрольних робіт (100 балів); 

2. відповідь на заліку. 

 

Система рейтингових балів 

 

Контрольні роботи (максимум 20 балів за кожну): 

a. творче розкриття завдання (не менше 90% потрібної інформації) – 18…20 балів; 

b. глибоке розкриття завдання (не менше 75% потрібної інформації), незначні неточності 

або неповні відповіді – 15-17 балів; 

c. достатнє розкриття завдання (не менше 60% потрібної інформації) або часткова наявність 

помилкової інформації – 12-14 балів; 

d. відповідь не розкриває завдання або містить помилкову інформацію – 0 балів. 

 

Максимальна сума рейтингових балів студента за семестр становить 100 балів. Додаткові 

заохочувальні бали: за активність на лекційних заняттях надається від 1 до 5 заохочувальних балів. 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R = 20 × 5 = 100 балів. 

 

Умови допуску до заліку 

Необхідною умовою допуску до заліку автоматом (або залікової контрольної роботи) є 

зарахування всіх практичних робіт та контрольної роботи, а також рейтинговий бал RD не менше 

40 % від R, тобто 40 балів. 

 

Критерії залікового оцінювання 

Якщо RD>=0.6*R, тоді студент може отримати залік автоматом відповідно до набраного 

рейтингу або виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки, за яку може 

отримати до 21 балів; 

Якщо 0.4*R<=RD<0.6*R, тоді студент зобов’язаний писати залікову контрольну роботу, за 

яку може отримати до 21 балу. 

Залікова контрольна робота складається з 3 завдань, кожне з яких оцінюється в 7 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за всі завдання - 7 балів × 3 = 21 бал. 

 

Критерії оцінювання кожного окремого завдання: 

6-7 балів – повна  відповідь з  поясненням; 

4-5 балів – повна  відповідь без  пояснень, незначні неточності; 

2-3 бали – відповідь неповна, суттєві неточності; 

0-1 бал – відповідь відсутня або невірна. 

 

 Умови позитивного календарного контролю (атестації) 

Для отримання «атестовано» з першого календарного контролю (першої атестації) студент 

повинен мати не менше ніж 10 балів та виконання всіх завдань практичних робіт (на час атестації). 

Умовою другого календарного контролю – отримання не менше 30 балів, виконання всіх завдань 

практичних робіт (на час атестації) та складання першої теоретичної контрольної роботи. 

 

 



Сума стартових балів і балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікової оцінки 

згідно з таблицею: 

 

Бали 

R = rc + re 
ECTS-оцінка Екзаменаційна оцінка 

95-100 A Відмінно  

85-94 B Дуже добре 

75-84 C Добре 

65-74 D Задовільно 

60-64 E Достатньо 

Менше 60 Fx Незадовільно  

rc < 25 F Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

У рамках опанування дисципліни «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи» 

допускається можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів 

за відповідною тематикою (за попереднім узгодженням викладачем). 
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