
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В НАУКАХ ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Викладач-лектор: доц. Демидов В.К. (електронна пошта - demidov@knu.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під 

час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 

лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 

за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за 

допомогою пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від викладача 

згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання буде представляти 

собою невелике практичне завдання (запрограмувати прості матричні операції, 

запрограмувати один з чисельних методів) та одне теоретичне питання в рамках теми для 

вивчення. Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати 

відповіді лектору Демидову В.К. на електронну пошту demidov@knu.ua не пізніше 

визначеного графіком терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях 

«зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити 

робочий програмний код та відповісти на теоретичне питання. Якщо студент отримає оцінку 

«не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу 

повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, 

студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних 

модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 

теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 6 балів. 

Вона включає в себе 2 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 

самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 

2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 

Теми для самостійного навчання: 
1. Перемноження матриць та інші операції з матрицями (2 год). 
2. Основні методи чисельної математики, що застосовуються в Науках про Землю 

(2 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1 Перемноження матриць та інші операції з матрицями 
1.  24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2.  24.01.2018 – 06.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3.  07.02.2018, 13:40-15:15 Консультація лектором студентів за темою 1 
4.  07.02.2018, 14:00 - Виконання студентом практичних завдань за темою 1 
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10.02.2018, 12:00 
5.  10.02.2018, 12:00 - 

11.02.2018, 12:00 
Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2 Основні методи чисельної математики, що застосовуються в Науках про Землю 
6.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7.  12.02.2018 – 20.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8.  21.02.2018, 13:40-15:15 Консультація лектором студентів за темою 2 
9.  22.02.2018, 14:00 - 

25.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

10.  26.02.2018, 12:00 – 
28.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Перемноження матриць та інші операції з матрицями. 

Операції з матрицями є важливою складовою для багатьох математичних методів  та 
алгоритмів, зокрема знаходження розв’язків СЛАР, в методі МНК, операціях з координатами, 3D 
візуалізації, операцій над тензорами та багатьох інших задач. 

В заданій темі необхідно згадати основні матричні операції, зокрема перемноження,  
транспонування, складання та віднімання матриць, множення матриці на число та особливості 
операцій над матрицями, в  тому числі властивості елементарних перетворень матриць.  

Для більш ґрунтовного закріплення матеріалу необхідно буде запрограмувати операції над 
стеком матриць . 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Вивчити операцію перемноження матриці на матрицю та матрицю на вектор. 
2. Вивчити операцію складання та віднімання матриць.  
3. Ознайомитися із особливості операцій над матрицями. 
4. Ознайомитися із властивостями елементарних перетворень матриць. 

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Беллман Р. Введение в теорию матриц. / Р. Беллман. - М.: Мир, 1969, - 367 с. 
2. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики / И.П. Натансон - СПб.: «Лань», 

2007. - 736 с. 

3. Елементарні перетворення матриць на прикладах 
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=elementarnye-pryeobrazovaniya-kak-umnozheniya-
matrits 

 

Тема 2. Основні методи чисельної математики, що застосовуються в Науках про 
Землю. 

Для рішення багатьох прикладних задач неможливо обійтися без використання методів 
чисельної математики. Для Наук про Землю, як і багатьох інших спеціальностей 
актуальними є задачі: 

 Рішення систем лінійних рівнянь: метод Гауса, простої ітерації, Зейделя та інші 
 Знаходження коренів рівнянь: метод ітерації, Ньютона, дотичної.  
 Чисельне диференціювання та інтегрування.  
 Методи інтерполяції та апроксимації: поліноми Лагранжа та Ньютона, IDW. 

Для більш ґрунтовного закріплення матеріалу необхідно буде запрограмувати деякі з 
розглянутих методів. 
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Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. Ознайомитися із загальним підходом до рішення систем лінійних рівнянь. 
2. Вивчити метод Гауса, простої ітерації, Зейделя для рішення систем лінійних 

рівнянь. 
3. Ознайомитися із основними чисельними методами диференціювання (Ньютона, 

Стирлинга) та інтегрування (методи лівих, правих та середніх прямокутників, 
методи трапецій та Сімпсона). 

4. Ознайомитися із методами інтерполяції та апроксимації: поліноми Лагранжа та 
Ньютона, IDW. 

 
Джерела для засвоєння теми 2: 

1. Лященко  М.Я. Чисельні  методи:  Підручник. / М.Я. Лященко ,  М.С. Головань – К.:  
Либідь, 1996. – 288с. 

2. Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль / 
А.Е. Мудров. - Томск:МП"РАСКО", 1991. - 272 с. 
 

 
  



Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність    103  Науки про Землю 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геоінформатика 
спеціалізація    
курс     1 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов’язкова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1.  Дмитренко Олексій Володимирович 
2.  Ковбаса Юрій Миколайович 
3.  Кравченко Євгенія Геннадіївна 
4.  Лиженко Владислав Миколайович 
5.  Овчаренко Віталій Миколайович 
6.  Пилипенко Олена Миколаївна 
7.  Подоляко Ліана Юріївна 
8.  Сидоренко Володимир Миколайович 
9.  Триф`як Ярослав Іванович 
10.  Ягорлицька Ксенія Петрівна 

 
галузь знань   Архітектура та будівництво 
спеціальність    193  Геодезія та картографія 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геоінформаційні системи та технології 
спеціалізація    
курс     1 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов’язкова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1.  Дембасюк Павло Сергійович 
2.  Жукова Марія Володимирівна 
3.  Ігнатьєва Марія-Валерія Геннадіївна 
4.  Лукановський Віктор Ігорович 
5.  Македонська Ірина Олександрівна 
6.  Пилипенко Оксана Іванівна 
7.  Пода Владислав Юрійович 
8.  Ситницька Яна Романівна 
9.  Шишенко Оксана Ігорівна 

 


