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9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
• елементи теорії похибок; 

• наближені методи розв'язання нелінійних алгебраїчних рівнянь та їх систем; 

• методи математичної обробки експериментальних даних; 

• наближені методи диференціювання та інтегрування функцій; 

• числові та аналітичні методи розв'язання диференціальних та інтегральних 

рівнянь.  

вміти:  
• використовувати вивчені методи для розв'язання конкретних задач з 

застосуванням персонального комп'ютера (ПК); 

• самостійно розробляти ефективні алгоритми для розв'язання задач 

автоматизації; 

• здійснювати математичну обробку експериментальних даних (вибір 

емпіричних формул, інтерполяція, сплайн-інтерполяція та інше). 
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немає_________________________________________________________________________________;  

12. Зміст курсу:  

Тема 1. Елементи теорії похибок.  

Тема 2. Основні етапи знаходження розв’язку нелінійних рівнянь. Метод ділення 

пополам. Метод простої ітерації 

Тема 3. Метод Ньютона (метод дотичних). Видозмінений метод Ньютона. 

Тема 4. Метод хорд. Комбінований метод 

Тема 5. Метод простої ітерації для систем лінійних алгебраїчних рівнянь.  

Тема 6. Метод Зейделя.  

Тема 7. Метод Ньютона для системи нелінійних рівнянь. 

Тема 8. Метод ітерації для нелінійної системи рівнянь. 

Тема 9. Метод найшвидшого спуску. Метод найменших квадратів. 

Тема 10. Побудова інтерполяційних многочленів. 

Тема 11. Формули прямокутників та трапецій для обчислення визначеного інтеграла. 

Тема 12. Метод Сімпсона (метод парабол).  

Тема 13. Метод Ейлера. Модифікований метод Ейлера.  

Тема 14. Метод Рунге–Кутта. 

Тема 15. Розв'язок крайової задачі для лінійного диференціального рівняння другого 

порядку методом прогону. 
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• Approximate methods for solving nonlinear algebraic equations and their systems; 

• Methods of mathematical processing of experimental data; 

• Approximate methods of differentiation and integration of functions; 

• numerical and analytical methods for solving differential and integral equations. 

To be able: 
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• independently develop effective algorithms for solving automation problems; 

• perform mathematical processing of experimental data (choice of empirical formulas, interpolation, spline-

interpolation, etc.). 
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