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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Чисельні методи лінійної алгебри» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

______________ бакалавр___________________________________________________ 
                                     (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму) _____113 – Прикладна математика _____________________ 

 

спеціалізації  _____________________________________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам 

теоретичних знань та практичних навичок з наближеного розв’язання задач лінійної 

алгебри. 

  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

 

1. Ознайомлення з методами розв’язання систем лінійних рівнянь. 

2. Ознайомлення з методами пошуку власних значень і власних векторів матриць.  

3. Ознайомлення зі способами оцінки коректності і ефективності методу. 

4. Застосування мови Python для розв’язання практичних задач з розв’язання систем 

лінійних рівнянь і знаходження власних значень і власних векторів матриць.  

 

1.3. Кількість кредитів  – 4 
 

         1.4. Загальна кількість годин – 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 
йй –й6-й 

 

Семестр 

4-й  

Лекції 

32 год.  . 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. . 

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

56 год. . 

у тому числі індивідуальні завдання 

4 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

Знати : 

1. Методи точного і наближеного розв’язання систем лінійних рівнянь і знаходження 

власних значень і власних векторів матриць.  

2. Основи синтаксису і особливості мови Python, основи роботи з бібліотеками Numpy і 

Scipy. 

Вміти:            

1. Застосувати чисельний метод для знаходження розв’язку заданої систем лінійних 

рівнянь і знаходження власних значень і власних векторів заданої матриці, довести 

збіжність, оцінити похибку, оцінити обчислювальну складність. 

2. Написати програму мовою Python, яка реалізує запропонований алгоритм.  

   

2. Тематичний план навчальної дисципліни. 

 

Розділ 1. Системи лінійних рівнянь 

Тема 1.  Прямі методи. 

Метод Гауса і його модифікації (вибір головного елемента, метод прогонки для тридіагональних 

матриць). LU-розвинення. Обчислювальна складність методу Гауса. Знаходження оберненої 

матриці і визначника.  

 

Тема 2. Похибки, їх накопичення.   

Точні і наближені значення. Формат запису чисел: цілі числа, числа з фіксованою та плаваючою 

комою. Стандарт IEEE-754. Поняття та властивості похибки. Нев’язка. Наближена оцінка 

похибки. Число обумовленості матриці.  

 

Тема 3.  Ітераційні методи.  

Стискаючі відображення, теорема Банаха, метод простої ітерації. Діагональне переважання, метод 

Якобі. Метод Зейделя. Швидкість збіжності методів. Порівняння ітераційних і прямих методів при 

розв’язанні прикладних задач. Випадок додатно означених матриць і метод спуску. 

 

Тема 4. Бібліотеки наукових обчислень Numpy і Scipy.  

Масиви ndarray, їх створення, особливості і використання (застосування фільтрів, змінення форми, 

особливості копіювання, багатовимірні масиви, операції над масивами, використання масивів для 

візуалізації). Модуль Timeit, визначення часу виконання фрагментів програми. 

 

Розділ 2. Власні значення і власні вектори 

Тема 5.  Характеристичний поліном і локалізація спектра. 

Метод Левер’є-Фаддєєва знаходження характеристичного полінома. Локалізація спектра матриці, 

круги Гершгоріна. Спектр деяких матриць спеціального вигляду. Канонічні форми матриць. 

 

Тема 6.  Методи розв’язання проблеми власних значень. 

Степеневий метод знаходження максимального за моделям власного значення. Ортогоналізація 

Грама-Шмідта, QR-розвинення матриці, метод Хаусхолдера. QR-алгоритм розв’язання повної 

проблеми власних значень. Зведення матриці до форми Хессенберга методом Хаусхолдера. 

 
3. Структура навчальної дисципліни  

 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Системи лінійних рівнянь 

Тема 1. Прямі методи 16 4 4   8 

Тема 2. Похибки, їх накопичення 16 4 4   8 

Тема 3. Ітераційні методи 24 8 8   8 



 5 

Тема 4. Бібліотеки наукових обчислень Numpy і 

Scipy 

14 4 4   6 

Індивідуальне завдання 4     4 

Разом за розділом 1 74 20 20   34 

Розділ 2. Власні значення і власні вектори 

Тема 5.  Характеристичний поліном і локалізація 

спектра 

18 4 4   10 

Тема 6.  Методи розв’язання проблеми власних 

значень 

26 8 6   12 

Контрольна робота 2  2    

Разом за розділом 2      46 12 12   22 

Усього годин 120 32 32   56 

  

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Матриці і вектори, операції з ними. Метод Гауса, розрахункові 

формули. 

2 

2 Метод Гауса з вибором головного елемента по рядку і по стовпцю. 

Знаходження оберненої матриці, рангу матриці, визначника. 

2 

3 Точні і наближені значення. Формати запису чисел. 2 

4 Поняття та властивості похибки. Нев’язка. Наближена оцінка похибки. 2 

5 Поняття ітераційного методу, приклади. 2 

6 Метод простих ітерацій розв’язання систем лінійних рівнянь. 2 

7 Метод Зейделя розв’язання систем лінійних рівнянь. 2 

8 Методи спуску. 2 

9 Бібліотеки Python для наукових розрахунків. 2 

10 Оцінка часу виконання програм. 2 

11 Спектр матриці. Слід матриці і метод Левер’є-Фаддєєва знаходження 

характеристичного полінома. 

2 

12 Локалізація спектра, круги Гершгоріна. 2 

13 Степеневий метод знаходження максимального за моделям власного 

значення і його застосування до задачі ранжування сторінок. 

2 

14 Ортогоналізація Грама-Шмідта, QR-розвинення матриці, метод 

Хаусхолдера. 

2 

15 QR-алгоритм розв’язання повної проблеми власних значень. Зведення 

матриці до форми Хессенберга методом Хаусхолдера. 

2 

16 Контрольна робота 2 

             Разом 32 

 
5. Завдання для самостійної роботи   

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Ознайомитися з необхідними засобами мови Python і написати 

програми, що реалізує різні операції з матрицями. 

4 

2 Виконання домашніх завдань з прямих методів розв’язання систем 

лінійних рівнянь: дописати і удосконалити програми з реалізації методів 

Гауса (без вибору і з вибором головного елемента), LU-розвинення, 

знаходження оберненої матриці і визначника, аналізу похибок.  

6 

3 Ознайомитися з поняттям числа з плаваючою комою і стандартом IEEE-

754, навчитися записувати числа у цьому форматі.  

2 

4 Повторити необхідні теоретичні відомості з лінійної алгебри (матричні 

норми, окремі класи матриць і їх властивості). 

2 
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5 Виконання домашніх завдань з ітераційних методів розв’язання систем 

лінійних рівнянь: дописати і удосконалити програми з реалізації методів 

простої ітерації, Зейделя, спуску, релаксації, аналізу швидкості 

збіжності і похибок. 

6 

6 Ознайомитися з деякими можливостями бібліотек наукових обчислень 

Numpy і Scipy, у тому числі з типами даних і методами модулів, що 

призначені для розв’язання задач лінійної алгебри, написання 

демонстраційних програм і аналіз модельних прикладів. 

6 

7 Виконання індивідуального завдання    4 

8 Повторити необхідні теоретичні відомості з лінійної алгебри (спектр, 

характеристичний і мінімальний поліном, власні та кореневі вектори, 

діагоналізовність, Жорданова форма). 

2 

9 Виконання домашніх завдань із властивостей спектру матриці і методів 

його локалізації: застосування методу Левер’є-Фаддєєва, побудова 

кругів Гершгоріна. 

6 

10 Виконання домашніх завдань зі знаходження власних значень і власних 

векторів матриць: дописати і удосконалити програми з реалізації деяких 

точних і ітераційних методів (QR-розвинення, метод Хаусхолдера. QR-

алгоритм розв’язання повної проблеми власних значень, зведення 

матриці до форми Хессенберга методом Хаусхолдера), аналізу 

швидкості збіжності і похибок, порівняння з розв’язанням вбудованими 

методами бібліотеки Scipy. 

8 

9 Підготовка до написання контрольної роботи, повторення теоретичного 

матеріалу, підготовка до екзамену. 

6 

 Разом  52 
 

6. Індивідуальне  завдання  

Розв'язання систем лінійних рівнянь n-го порядку за допомогою точних та 

ітераційних методів; порівняння точності та обчислювальної складності.    

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ GoogleMeet або Zoom). 

8. Методи контролю 
 

1. Перевірка виконання домашніх завдань 

2. Поточне опитування 

3. Перевірка індивідуального завдання 

4. Проведення і перевірка контрольної роботи  

5. Перевірка екзаменаційної роботи 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота  Екзамен Сума 

Розділ 1 

 
Розділ 2 Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом 

Індивідуальне 

завдання 

Сума 

Т1–Т4 

Т3-Т4 

Т5–Т6      

25 

10 

15 10 10 60 40 100 

Т1 – Т6  – теми розділів. 
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Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  
Зараховано 

 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з них 

не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 

помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 
Не 

зараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, виконані навчальні завдання містять грубі помилки, робота, що 

потребує повної переробки  

 
9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры.   

2. Фадеев Д.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры.   

3. Шахно С. Чисельні методи лінійної алгебри.  

4. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. 

Допоміжна література 
1.  Форсайт Дж., Мальком М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. 

2. A. Greenbaum, T. Chartier. Numerical methods. 

3. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Т.1,2.  

4. Ахмеров Р.Р., Коробицына Ж.Л., Слепцов А.Г. Основы численного анализа в задачах.  

5. Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах. 

 
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. SciPy Lecture Notes, 2017 https://scipy-lectures.org/ 
2. www.python.org 

3. http://www.pythontutor.com  

4. Доля П. Г. Введение в научный Python 

http://geometry.karazin.ua/resources/documents/20161211134615_988a1d6a.pdf 

https://scipy-lectures.org/
http://www.python.org/
http://www.pythontutor.com/
http://geometry.karazin.ua/resources/documents/20161211134615_988a1d6a.pdf

