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1. АНОТАЦІЯ 

Розглядаються чисельні методи розв’язування  алгебраїчних  і  трансцен-
дентних рівнянь; ітераційні методи розв’язування систем нелінійних рівнянь; 
апроксимація функцій за допомогою рівномірного наближення, теорії інтерпо-
лювання та середньоквадратичного наближення; чисельні методи обчислення 
визначених інтегралів; розв’язування задачі Коші для звичайних диференціаль-
них рівнянь та їхніх систем; чисельні методи розв’язування крайових задач для 
звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з  частинними похідними; чисе-
льні методи розв’язування інтегральних рівнянь. 

 
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Теорія похибок. Абсолютна і відносна похибки наближеного числа, гра-
нична абсолютна і відносна похибки. Основні джерела похибок. Неусувна по-
хибка. Пряма і обернена задачі теорії похибок. Десятковий запис наближеного 
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числа, значуща цифра, кількість  точних знаків. Зв’язок відносної похибки на-
ближеного числа з кількістю точних знаків цього числа. Похибки арифметич-
них операцій. Похибки функції. 
 Чисельні методи розв’язування алгебраїчних і трансцендентних рів-
нянь. Задача наближеного обчислення коренів алгебраїчних і трансцендентних 
рівнянь. Нижня і верхня межі для модулів коренів многочлена. Метод парамет-
рів знаходження меж модулів коренів многочлена. Знаходження меж модулів 
коренів многочлена, використовуючи лему про модуль старшого члена многоч-
лена. Межі для дійсних коренів многочлена. Формула Маклорена. Метод Нью-
тона. Спосіб Штурма відокремлення коренів. Метод параметрів локалізації дій-
сних коренів многочлена.  
 Ітераційні методи розв’язування алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. 
Стаціонарні і нестаціонарні методи. Принцип стискаючих відображень. Ознака 
збіжності методу ітерацій. Ознака існування і єдиності кореня. Поняття порядку 
ітерації. Швидкість збіжності ітераційного процесу порядку m. Метод хорд та 
його збіжність. Метод Ньютона та його збіжність. Ітераційні методи вищих по-
рядків. Метод Чебишева та його збіжність. 
 Чисельні методи розв’язування систем нелінійних рівнянь. Метод 
ітерацій та його збіжність. Ознака існування і єдиності розв’язку. Метод Нью-
тона та його збіжність. Модифікований метод Ньютона та його збіжність. Гра-
дієнтні методи. 
 Рівномірні наближення. Постановка задачі про рівномірне наближення 
функцій, функції найкращого рівномірного наближення.  
 Рівномірне наближення функцій класу С[ ]ba, . Перша теорема Вейєршт-
расса (лема 1, лема 2, теорема Бернштейна). Порядок збіжності многочленів Бе-
рнштейна до фунуцій класу С[ ]1,0 . 
 Рівномірне наближення функцій класу . Друга теорема Вейєрштрасса 
(лема 1, лема 2, лема 3, теорема Валле Пуссена). Наближення функцій частин-
ними сумами ряду Фур’є, сумами Фейера, сумами Валле Пуссена. 

π2C

 Існування елемента найкращого наближення в лінійних нормованих про-
сторах та його єдиність.  
 Многочлени найкращого рівномірного наближення для функцій класу 
С[ . Властивості многочлена найкращого наближення. Теорема про існуван-
ня (+е)-точок і (-е)-точок, теорема про існування мінімальної кількості (е)-
точок. Теорема про єдиність многочлена найкращого наближення. Ознака, за 
якою алгебраїчний многочлен є многочленом найкращого наближення. Чеби-
шовський альтернанс. Побудова многочлена найкращого наближення при відо-
мому Чебишовському альтернансі. Ідея побудови многочлена найкращого на-
ближення при невідомому Чебишовському альтернансі. 

]ba,

 Теорія інтерполювання. Постановка задачі інтерполювання. Узагальне-
ний інтерполяційний многочлен. Система функцій Чебишева. Ознака, за якою 
системи функцій є системою Чебишева. Приклади систем Чебишева. Інтерпо-
ляційний многочлен Лагранжа і його залишковий член.  
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 Розділені різниці і їх властивості. Інтерполяційні формули Ньютона для 
інтерполювання вперед і назад для нерівновіддалених вузлів інтерполювання та 
їх залишкові члени. 
 Скінченні різниці та їх властивості. Зв’язок скінченних різниць з розділе-
ними. Інтерполяційні формули Ньютона для інтерполювання вперед і назад для 
рівновіддалених вузлів інтерполювання та їх залишкові члени. 
 Інтерполяційні формули Гаусса, Стірлінга, Бесселя. Вибір вузлів інтерпо-
лювання. Многочлени Чебишева. Збіжність інтерполяційного процесу. Ознака 
збіжності.  Інтерполяційний многочлен Ерміта та його залишковий член.  
 Інтерполювання періодичних функцій.  
 Інтерполювання функцій за допомогою сплайнів. Постановка задачі кус-
ково-кубічної інтерполяції. Єдиність розв’язку задачі, алгоритм розв’язування. 
Властивість кубічної сплайн-функції. Згладжуюча сплайн-функція. Теорема про 
зв’язок між згладжуючим кубічним сплайном і інтерполяційним сплайном. 
 Простір сплайн-функції порядку q, згладжуюча сплайн-функція порядку 
q. Існування і єдиність інтерполяційної і згладжуючої сплайн-функції. 
 Середньоквадратичні наближення. Характеристика елемента найкра-
щого наближення в просторі зі скалярним добутком (критерій існування елеме-
нта найкращого наближення). Поняття визначника Грама системи елементів 
простору. Критерій лінійної незалежності системи елементів. Побудова елемен-
та найкращого наближення в просторі зі скалярним добутком. Ортогональні і 
ортонормовані системи елементів і їх використання для побудови елемента 
найкращого наближення. Питання практичного вибору системи лінійнонезале-
жних функцій для побудови елемента найкращого наближення. 
 Постановка задачі середньоквадратичного наближення функцій. Побудо-
ва найкращого середньоквадратичного наближення в гільбертовому просторі. 
Використання системи ортогональних многочленів для побудови многочлена 
найкращого наближення. Приклади систем ортогональних многочленів. Питан-
ня збіжності послідовності елементів найкращого середньоквадратичного на-
ближення в гільбертовому просторі. 
 Наближення функцій, заданих таблично, за методом найменших квадра-
тів. Ров’язування несумісних систем лінійних алгебраїчних рівнянь за методом 
найменших квадратів. 
 Числове інтегрування. Постановка задачі, поняття квадратурної форму-
ли, абсцис, коефіцієнтів. Загальна квадратурна формула інтерполяційного типу, 
обчислення її коефіцієнтів. Квадратурна формула Ньютона-Котеса. Формули 
прямокутників, трапецій, парабол і трьох восьмих та їх залишкові члени.  
 Алгебраїчна міра точності квадратурної формули. Квадратурні формули 
найвищої алгебраїчної міри точності (формули Гаусса). Критерій, за яким квад-
ратурна формула має найвищу алгебраїчну міру точності. Квадратурні формули 
найвищої алгебраїчної міри точності з ваговою функцією (формули типу Гаус-
са). Квадратурні формули Чебишева. 
 Числа і многочлени Бернулі. Формула Ейлера-Маклорена. 
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 Інші підходи до побудови формул наближеного обчислення визначених 
інтегралів. 
 Наближене обчислення невласних інтегралів. Метод Л. В. Канторовича 
виділення особливостей. 
 Наближене обчислення кратних інтегралів. 
 Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диферен-
ціальних рівнянь. Класифікація наближених методів розв’язування задачі 
Коші для звичайних диференціальних рівнянь. 
 Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціаль-
них рівнянь першого порядку. Метод Ейлера та його збіжність. Метод Рунге-
Кутта s-го порядку. Часткові випадки методу при s=1,2,3,4. Екстаполяційний та 
інтерполяційний методи Адамса.  
 Чисельні методи розв’язування задачі Коші для систем звичайних дифе-
ренціальних рівнянь першого порядку. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта s-го 
порядку. Часткові випадки методу при s=1,2,3,4. Екстраполяційний та інтерпо-
ляційний методи Адамса. 
 Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціаль-
них рівнянь вищих порядків. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта. Екстраполя-
ційний та інтерполяційний методи Адамса. Екстраполяційний та інтерполяцій-
ний методи Адамса-Штермера. 
 Питання збіжності та оцінка похибки методів Рунге-Кутта, Адамса, Ада-
мса-Штермера. 
 Наближені методи розв’язування крайових задач для звичайних ди-
ференціальних рівнянь. Метод сіток (різницевий метод) розв’язування кра-
йових задач для лінійних диференціальних рівнянь. Ідея методу. Метод заміни 
диференціального рівняння і крайових умов системою алгебраїчних рівнянь. 
Питання розв’язності системи різницевих рівнянь. Дискретний принцип макси-
муму. Метод різницевої прогонки розв’язування системи лінійних алгебраїчних 
рівнянь. Збіжність методу сіток. Метод сіток для розв’язування нелінійних кра-
йових задач. 
 Метод коллонації. 
 Варіаційні методи розв’язування крайових задач. Про зв’язок між крайо-
вими задачами для диференціальних рівнянь і варіаційними задачами (теорема 
1, теорема 2). Задача відшукання мінімуму функціонала і мінімізаційна послі-
довність. Метод Рітца. Ознака, за якою побудована за Рітцем послідовність бу-
де мінімізаційною. Питання збіжності мінімізаційної послідовності. Ознака 
збіжності. Схема обчислень в методі Рітца. Про розв’язність системи лінійних 
рівнянь. Про вибір координатних функцій. Теореми про повноту системи алге-
браїчних і тригонометричних многочленів. 
 Метод моментів і метод Гальорніна. 
 Метод найменших квадратів. 
 Чисельні методи розв’язування крайових задач для диференціальних 
рівнянь з частинними похідними. Метод сіток розв’язування крайових задач 
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для диференціальних рівнянь еліптичного типу. Ідея методу. Спосіб заміни ди-
ференціального рівняння сітковим. Спосіб заміни крайових умов сітковими рі-
вняннями. Про розв’язність систем сіткових рівнянь. Дискретний принцип мак-
симуму. Збіжність методу сіток.  
 Метод сіток розв’язування диференціальних рівнянь параболічного типу. 
Розв’язування задачі Коші. Явні і неявні різницеві схеми. Про стійкйсть різни-
цевих схем до похибок заокруглення. Розв’язування змішаних задач. Питання 
стійкості різницевих схем. Про збіжність методу. 
 Метод сіток розв’язування диференціальних рівнянь гіперболічного типу. 
Розв’язування задачі Коші. Розв’язування змішаної задачі. Про збіжність мето-
ду.  
 Наближені методи розв’язування інтегральних рівнянь.  
 Метод послідовних наближень. 
 Метод механічних квадратур. 
 Метод заміни ядра на вироджене. 
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