
Дысцыпліна «Лікавыя метады» 

Спецыяльнасць Матэматыка (напрамак эканамічная дзейнасць) 

8 семестр, лектар Волкаў В.М. 

 

 

1.  Назва дысцыпліны Лікавыя метады 

2.  курс навучання, 

спецыяльнасць 

4, Матэматыка (напрамак эканамічная дзейнасць) 

3.  семестр навучання 8 

4.  колькасць крэдытаў 3 

5.  Імя па бацьку лектара доктар фізіка-матэматычных навук, дацэнт Волкаў 

Васіль Міхайлавіч 

6.  Мэты вывучэння 

дысцыпліны 

- вывучэнне прынцыпаў пабудовы і праграмнай 

рэалізацыі лікавых алгарытмаў рашэння задач 

лінейнай алгебры, аналізу і дыферэнцыяльных 

ураўненняў; 

- вывучэнне ітэрацыйныя метадаў рашэння 

нелінейных раўнанняў і сиcтем; 

- набыццё навыкаў выбару адэкватных лікавых 

методык для вырашэння канкрэтнай задачы; 

- вывучэнне метадаў ацэнкі карэктнасці лікавых 

вынікаў і хібнасці рашэння; 

- вывучэнне прыкладных аспектаў лікавых 

метадаў; 

- азнаямленне з лікавымі методыкамі, 

рэалізаванымі ў матэматычных пакетах. 

7.  Прэрэквізіты - алгебра і тэорыя лікаў; 

- матэматычны аналіз; 

- функцыянальны аналіз; 

- сістэмы кампутарнай матэматыкі 

8.  Змест дысцыпліны Кампутарная арыфметыка. Вылічальная хібнасць. 

Нормы вектараў і матрыц. 

Метады набліжэння функцый, лікавае 

дыферэнцыяванне і інтэграванне. 

Лікавыя метады рашэння сістэм ЛАР. Прамыя і 

ітэрацыйныя метады. Ацэнка хібнасці рашэння 

сістэм ЛАР. Лік абумоўленасці. 

Вылічэнне ўласных значэнняў і ўласных вектараў 

матрыцаў. Пераўтварэнні падабенства. Паняцце аб 

QR алгарытме. 

Рашэнне нелінейных раўнанняў і сістэм. 

Метад просты ітэрацыі і метад Ньютана. Метады 

нелінейнай аптымізацыі. Градыентныя метады. 

Лікавыя метады рашэння задачы Кашы для 

звычайных дыферэнцыяльных раўнанняў. 

Колькасную метады рашэння краявых задач для 

звычайных дыферэнцыяльных раўнанняў. 

Колькасную рашэнне інтэгральных раўнанняў 



Фредгольма. 

Пабудова і даследаванне рознасныя схем для 

задач матэматычнай фізікі. 

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

Численные методы.  М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 

2003. 636 с. 

2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. 

М.: Наука, 1989. 432 с.  

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

Начала теории вычислительных методов. 

Линейная алгебра и нелинейные уравнения. 

Минск: Наука и техника, 1985. 279 с. 

4. Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные 

методы линейной алгебры. СПт. 2002. 

5. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и 

вычисления. М., Наука, 1984. 320 с. 

6. Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & 

Flannery, B. P.. Numerical Recipes: The art of 

scientific computing. New York. 1997. 973p   

7. Численные методы в 2-х частях. Ч.I. / 

В.М.Волков. – Минск: БГУ, 2016. 

 

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

наглядны, праблемны 

11.  мова навучання руская 

12.  Ўмовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- справаздача па лабараторных работах; 

- кантрольныя работы; 

- калёквіум. 

Адзнака на экзамене выстаўляецца з улікам: 

40% - бягучая паспяховасць за семестр, 60% - 

адказ на экзамене 

13.  Форма бягучай атэстацыі экзамен 

 

 

 

 


