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Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за поперед-

ньою домовленістю). 

Сторінка курсу http://ami.lnu.edu.ua/course/computational-methods-of-linear-algebra-applied-

mathematics-system-analysis 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з підходами до 

побудови чисельних методів для розв’язування задач лінійної алгебри, 

аналізом їх збіжності та похибки та роз’яснити нюанси реалізації 

алгоритмів розглянутих методів.  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Чисельні методи лінійної алгебри” є нормативною 

дисципліною з спеціальності 113 – прикладна математика для освітньої 

програми Прикладна математика, яка викладається в 4-му семестрі (5 

кредитів ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Чисельні методи лінійної 

алгебри ” є освоєння студентами основ побудови, аналізу і застосування 

чисельних методів для розв’язування задач лінійної алгебри та принципів 

їх програмної  реалізації. 
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дисципліни 
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чисельних методів лінійної алгебри. Львів, 2009. – 148 с. 

https://ami.lnu.edu.ua/employee/yarmola
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Обсяг курсу Загальний обсяг:  

150 годин (аудиторних занять: 64 год., з них 32 год. лекцій та 32 год. 

лабораторних робіт; самостійної роботи: 86 год).  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

 основи теорії  похибок; 

 прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних 

алгебричних рівнянь; 

 методи розв’язування задач на власні значення;  

 методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої 

розмірності. 

Вміти: 

 застосувати вивчені методи для розв’язування конкретних задач; 

 реалізовувати (програмно) алгоритми вивчених методів. 

Ключові слова Абсолютна та відносна похибка, система лінійних алгебричних рівнянь, 

прямі та ітераційні методи, метод Гауса, прогонки, розклад матриці, метод 

простих ітерацій, Якобі, Зейделя, стрічковий метод, профільний метод, 

розріджена матриця, PM-алгоритм, SP-алгоритм, метод поворотів Якобі, 

матриця Хессенберга. 

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних занять і консультацій. 

Теми 1. Врахування похибок наближених обчислень.  

2. Метод Гауса та його модифікації.. 

3. Розклади матриць та їх застосування. LU-розклад матриць. Метод 

квадратних коренів. 

4.  Методи розв’язування СЛАР з розрідженими матрицями.  

5. Метод ортогоналізації. Метод поворотів розв’язування лінійних 

систем.  

6. Стрічковий метод. Профільний метод для розв'язування розріджених 

систем лінійних рівнянь. Алгоритм Калхілла- Маккі.  

7. Зумовленість матриць та оцінка відносної похибки наближеного 

розв’язку. 

8. Ітераційні методи: простих ітерацій. Збіжність методу, Якобі, Зейделя 

релаксації. 

9. Ітераційні методи варіаційного типу.  

10. Методи обертання матриць. Вплив похибок заокруглення в 

ітераційних методах. 

11. Власні пари матриці і їх найпростіші властивості.  

12. Методи розв’язування часткових задач на власні значення.  

13.  Методи розв’язування повної проблеми власних значень. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Іспит. 

 

 

 



Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Математичного аналізу; 

- Алгебри; 

- Диференціальних рівнянь; 

- Функціонального аналізу; 

- Програмування. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції. 

Індивідуальні завдання. 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із необхідним програмним забезпеченням, доступ до Internet 

мережі. 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• індивідуальні завдання: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30;  

• колоквіум (підсумкова контрольна робота: теорія та практика): 20% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одну письмову 

роботу. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 



іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

1. Врахування похибок наближених обчислень.  

2. Метод Гауса та його модифікації.  

3. Застосування методу Гауса до обчислення визначників і до обертання 

матриць. 

4. LU-розклад матриць. Розв’язування лінійних систем і обертання 

матриць з допомогою LU-розкладу.  

5. Розклад симетричних матриць. Метод квадратних коренів. 

6. Метод прогонки розв’язування СЛАР з тридіагональною матрицею.  

7. Метод ортогоналізації та поворотів розв’язування лінійних систем.  

8. Стрічковий і профільний метод для розв'язування розріджених систем 

лінійних рівнянь. Алгоритм Калхілла- Маккі.  

9. Зумовленість матриць та оцінка відносної похибки наближеного 

розв’язку.  

10. Метод простих ітерацій,  Якобі, Зейделя і релаксації. Збіжність 

методів.  

11. Ітераційні методи варіаційного типу.  

12. Методи обертання матриць.  

13. Вплив похибок заокруглення в ітераційних методах. 

14. Метод степенів. PM-алгоритм. Метод скалярних добутків. SP-

алгоритм.  

15. Знаходження найменшого за модулем власного числа, інших її чисел.  

16. Метод поворотів Якобі розв’язування симетричної повної проблеми 

власних значень.  

17. Поняття про LU-алгоритм для несиметричних задач.  

18. Метод бісекцій для обчислення власних значень тридіагональних 

матриць. QR-алгоритм зі зсувами. 

19. QR-алгоритм. Перетворення плоских поворотів Гівенса та його 

використання в QR-розкладі. 

20. Матриця Хессенберга та матриця Хаусхолдера.   

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 


