
Апісанне дысцыпліны 

 

1.  Назва дысціпліны  Лікавыя метады 

2.  Курс навучання, 

спецыяльнасць 

2, Матэматыка i iнфармацыйныя тэхналогii (па 

напрамках) 

3.  Семестр навучання  3 

4.  Колькасць крэдытаў 1 

5.  Прозвішча,імя, імя па бацьку 

лектара 

кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт 

Ігнаценка Марына Віктараўна 

6.  Мэты вывучэння 

дысцыпліны 

- пабудова матэматычных мадэляў, вызначэнне іх 

ролі і значэння; 

- знаёмства з асноўнымі прынцыпамі распрацоўкі 

вылічальных метадаў для тыповых і новых 

матэматычных мадэляў; 

- вывучэнне і развіццё тэорыі і прыкладанняў 

вылічальных метадаў, іх кампутарных рэалізацый; 

- аналіз пэўнасці лікавых вынікаў, іх трактоўка і 

ўкараненне. 

7.  Перадрэквізіты - алгебра і тэорыя лікаў; 

- геаметрыя, матэматычны аналіз; 

- сучасныя сістэмы камп'ютэрнага мадэлявання 

8.  Змест дысцыпліны Ўвядзенне. Аб некаторых задачах і змесце 

вылічальнай матэматыкі. Пра змест і прызначэнні 

вылічальнага эксперыменту ў трактоўцы А.А. 

Самарскага. 

Элементы тэорыі хібнасцяў. Значныя, верныя 

і сумніўныя лічбы ў запісе набліжанага ліку. 

Абсалютная, адносная хібнасць. Прамая задача 

тэорыі хібнасцяў. Хібнасць арыфметычных 

аперацый. Зваротная задача тэорыі хібнасцяў. 

Прыклады няўстойлівых алгарытмаў. 

Интэрпаліраванне і набліжэнне функцый. 

Пастаноўка задачы. Інтэрпаляцыйныя паліномы 

Лагранжа і Ньютана. Ацэнкі рэшткавых членаў 

інтэрпаляцыйных паліномаў і іх мінімізацыя. 

Паліномы Чэбышэва. Інтэрпаліраванне сплайнамі. 

Лікавае дыферэнцыяванне функцый і ацэнка яго 

хібнасці. Паняцце аб лікавым інтэрпаліраванні і 

дыферэнцыяванні функцый многіх зменных. 

Дыскрэтнае і хуткае пераўтварэнне Фур'е. Паняцце 

пра метад найменшых квадратаў. 

9.  Рэкамендуемая літаратура 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. 

Численные методы. – М.: Наука, 1987. 

2. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. 

Вычислительные методы высшей математики. В 2 

т. – Минск: Выш. шк., 1972, 1975. 



3. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. 

Начала теории вычислительных методов. 

Интерполирование и интегрирование. – Минск: 

Наука и техника, 1983. 

4. Мысовских И.П. Лекции по методам 

вычислений: учеб. пособие. – СПб.: Изд–во С.-

Петерб. ун-та, 1998. 

5. Сборник задач по методам вычислений: учеб. 

пособие / Под ред. П.И. Монастырного, – Минск: 

Изд. центр БГУ, 2007. 

6. Методы вычислений. Интерполирование и 

интегрирование: курс лекций / М.В. Игнатенко. – 

Минск: БГУ, 2006. 

 

10.  Метады выкладання пасіўны, актыўны, інтэрактыўны, слоўны, 

наглядны, праблемны 

11.  Мова навучання руская 

12.  Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- справаздача па лабараторных работах; 

- матэматычны дыктоўка; 

- калёквіум. 

13.  Форма атэстацыі залік 

 


