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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Математичні основи обчислювальної геометрії»- 

ознайомлення з одним із основних наукових напрямків у галузі комп’ютерних 

технологій, пов’язаних із геометричними комбінаторними задачами та задачами 

геомтричного моделювання.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Алгебра та геометрія», «Комп’ютерна графіка». 

2. Знання теоретичних основ алгебри та геометрїі. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  

Навчальна дисципліна «Математичні основи обчислювальної геометрії» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення», освітньої програми « Програмна інженерія». Вона є базовою 

дисципліною закладів вищої освіти, які спеціалізуються у галузі інформаційних та 

комп’ютерних технологій, а також ефективний інструмент розв’язування наукових та 

інженерних задач. Метою і завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з одним із 

основних наукових напрямків у галузі комп’ютерних технологій “Обчислювальна геометрія” 

та оволодіння математичними моделями та існтрументами для розв’язання широкого класу 

задач науки та техніки (зокрема, задач комп’ютерної графіки) за допомогою методів, підходів 

та алгоритмів обчислювальної геометрії. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на 

рівні новітніх досягнень у програмуванні, відповідно освітньої кваліфікації «Бакалавр з 

комп’ютерних наук». Зокрема, розвивати: здатність застосовувати математичні та 

практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми 

моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 

проводити експерименти за допомогою програми моделювання з обробкою й аналізом 

результатів. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні математичні 

моделі та інструменти (сплакни, 

3-D представлення поверхні, 

діаграма Вороного, тріангуляція 

Делоне) обчислювальної 

геометрії 

Лекція, екзамен 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей, 

екзамен 

20% 

РН 1.2 

Знати основні структури даних які 

представляють різноманіття 

геометричних об’єктів, які 

являються вхідними даними задач 

обчислювальної геометрії 

Лекція, екзамен 

РН 1.3 
Знати алгоритмічні стратегії 

(стратегія «розділяй та пануй»), 

Лекція, 

екзамен 

Тест, 60% 

правильних 
20% 
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алгоритми сортування відповідей, екзамен 

РН 1.4 
Знати методи аналізу та оцінки 

обчислювальної складності 

алгоритмів 

Лекція,  

екзамен 

РН 2.1 

Вміти обирати та будувати 

структури даних для розробки 

оптимальних алгоритмів 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи 

20% 

РН 2.2 

Вміти встановлювати нижні та 

верхні оцінки складності задач та 

алгоритмів їх розв’язання  

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи 

20% 

РН 2.3 

Вміти застосовувати 

алгоритмічні інструменти 

обчислювальної геометрії як 

ефективну загальну методологію 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи 

20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

1.4  

РН  

2.1  

РН  

2.2  

РН  

2.3  

(з опису освітньої програми)  

ПР2. Використовувати сучасний математичний 

апарат неперервного та дискретного аналізу, 

лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в 

професійній діяльності для розв’язання задач 

теоретичного та прикладного характеру в процесі 

проектування та реалізації об’єктів інформатизації 

за галузями. 

 

+ + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, PH2.3;  

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2;  

4. Контрольна робота 2: PH1.3;  

5. Контрольна робота 3: PH1.4;  

6. Виконання лабораторної роботи: PH2.1, PH2.2, PH2.3;  

- підсумкове оцінювання: екзамен. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  

- форма проведення і види завдань: письмова. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Порядок організації форм оцінювання відбувається з урахуванням дії модульно-

рейтингової системи. 

Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми. 
 

У частину 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у частину 2 (ЗМ2) – теми 7 – 11 у частину 2 (ЗМ3) 

– теми 12 – 14,. Обов’язковим для іспиту є виконання усіх модульних контрольних робіт та 
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лабораторної роботи до вказаної викладачем дати, перед початком екзаменаційної сесії, 

згідно навчального плану. Переписування чи перескладання тем не практикується. 

Дозволяється здача окремих завдань модульних тем у проміжках між написанням 

модульних контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної модульної 

контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та студента час).   

 
Оцінювання за формами контролю1:  

 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 Додаткова форма 
контролю (ДФК) 

Min. 
6 
балів 

Max. 
15 
балів 

Min.  
4 
 балів 

Max. 
10 
балів 

Min. 
 2 
балів 

Max. 5 
балів 

Min. 19 
балів 

Max. 
30 
 балів 

Усне опитування 1 3  2  1 3 5 

Модульна контрольна 
робота 1 

5 12       

Модульна контрольна 
робота 2   4 8     

Модульна контрольна 
робота 3     2 4   

Лабораторна робота       16 25 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 31 балів для одержання іспиту за рішенням кафедри не допустити 

до складання іспиту із рекомендацією здати МКР та лабораторну роботу до повторного 

складання іспиту. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 Частина 1 Частина 2 Частина 3 Додаткова 

форма 

контролю 

(ДФК) 

іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 6 4 2 19 29 60 

Максимум 15 10 5 30 40 100 

 

7.3. Шкала відповідності (за умови іспиту)        

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

                                                 
1 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 

2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 

більше семестри» від 29 вересня 2010 року  
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При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення 

розгляду модульних тем проводиться колоквіум, який складається із письмової 

контрольної роботи та теоретичного опитування. 

  Протягом семестру кожен студент повинен виконати лабораторну роботу та науково-

практичний звіт по ній. Тема роботи вибирається із вказаного викладачем списку 

лабораторних робіт. На кожного студента одна лабораторна робота. Сумарна оцінка за 

практичний модуль складає 30 балів (15 балів виконання лабораторної роботи , 10 

балів – складання звіту та 5 балів захист проекту). Бальність подано у таблиці 1.  
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Бали 7 2 1 3 2 15 2 3 1 1 1 2 10 5 30 

Таблиця 1 

   

 Практичний модуль. 
 Вимоги до лабораторних робіт: Кожним студентом обирається тема лабораторної 

роботи із вказаного викладачем списку лабораторних робіт ( таблиця 2); її програмна 

реалізація може бути виконана у будь-якому програмному середовищі, яке 

підтримується операційними системами комп’ютерних класів факультету 

кібернетики; вона повинна демонструвати ефективність роботи запропонованого 

алгоритму для найгіршого вводу даних; повинен бути зручний інтерфейс; в роботі 

передбачена можливість ручного вводу даних(наприклад, “мишкою”) та автоматичної 

генерації великої кількості точок(порядку 104). 

     

 Вимоги до звіту.  

Звіт повинен являти собою науково-практичну роботу, яка складається з: 

вступу, в якому наводиться ґрунтовний опис актуалізації теми роботи, стан справ 

щодо методів розв’язання та практичного застосування результатів їх розв’язання (при 

цьому обов’язкові посилання на використані інформаційні джерела (монографії, 

статті, Інтернет інформація));постановка задачі та опис розробленого методу її 

розв’язання ; обґрунтування оцінки складності; практична частина: а) опис основних 

функцій програмної реалізації; б) характеризація вводу-виводу даних; в) можливості, 

програмне та технічне забезпечення програмної реалізації; г) лістінг основних модулів 

програми; висновки, в яких необхідно провести науковий аналіз виконаної роботи, 

вказати на проблеми та перспективи що до розробки алгоритму та програмної 
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реалізації, а також розглянути умови покращення ефективності алгоритмів для 

подальших розробок; література. 

 
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№  

лек-

ції Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 

семінари/ 

лаборатор

ні 

Самост

ійна 

робота 

Частина 1. „Основні означення, поняття та класи задач геометричного 

моделювання ” 

1 Тема 1. Вступ і класифікація геометричних форм 

моделювання 
2 2 2 

2 Тема 2. Диференціальна Геометрія кривих та 

поверхонь 
2 2 6 

Контрольна робота 1    

Частина 2. „ Сплайни. Представлення кривих та поверхонь ” 

7 Тема 3. Вступ до сплайнів  2 2 4 

 Тема 4. B-сплайни (однорідний і неоднорідний) 

представлення кривих та поверхонь 
2 2 6 

8 Тема 5. NURBS-криві та поверхні.  2 2 6 

9 Тема 6. Композиція поверхонь 2 2 6 

Контрольна робота 2    

Частина 3. „ Методи дискретного представлення поверхні. ” 

12 Тема 7. Дискретне представлення поверхні  2 2  6 

13 Тема 8. Триангуляція поверхні.  2 2 6 

14 Тема 9. Триангуляція Делоне та діаграма Вороного 

поверхні. 
2 2 6 

Контрольна робота 3    

ВСЬОГО 18 18 52 

 
Загальний обсяг 90 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин. 

Лабораторні – 18 годин. 

Самостійна робота – 52 годин. 
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