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ВСТУП
Навчальна програма вивчення дисципліни «Чисельні методи теорії
крайових задач» складена відповідно до освітньо-професійної програми та
навчального плану підготовки здобувача ступеня вищої освіти магістр
спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Предметом

вивчення

навчальної

дисципліни

є

розв’язання

слабконелінійних нетерових крайових задач.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Необхідні відомості з математичного та функціонального аналізу.
2. Обчислювальні методи математичного аналізу.
3. Чисельні

методи

розв’язання

крайових

задач

для

звичайних

диференціальних рівнянь.
Міждисциплінарні зв’язки:
Дисципліна реалізує загальні цілі у частині підготовки випускника в
області математичних і загальнонаукових знань для успішного виконання
розробок, орієнтованих на виробництво, і наукових досліджень, спрямованих
на розвиток інформаційних технологій.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Чисельні методи теорії
крайових задач»: навчитися успішно освоювати різні підходи до розв’язання
практичних обчислювальних задач і розуміти теоретичні основи методів
обчислень.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Чисельні методи теорії
крайових задач» є оволодіння базовими теоретичними та практичними методами
дослідження та побудови наближених розв’язків крайових задач.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
 здатність розуміти сутність і значення нових об’єктів,

 здатність

удосконалювати

і

розвивати

свій

інтелектуальний

і

загальнокультурний рівень.
спеціальні:
 володіння основними методами дослідження звичайних диференціальних
рівнянь та вмінням застосовувати їх до теорії крайових задач,
 здатність користуватися основним інструментарієм теорії крайових задач,
вміння застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання задач у
професійній діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Обчислювальні методи лінійної алгебри
Тема 1. Прямі методи та особливості їх застосування до розв’язання
систем лінійних рівнянь.
Тема 2. Ітераційні методи розв’язання систем лінійних і нелінійних
рівнянь.
Змістовний модуль 2. Чисельний аналіз
Тема 3. Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь.
Тема 4. Інтерполяція й апроксимація функцій.
Тема 5. Чисельне інтегрування й диференціювання.
Змістовний модуль 3. Чисельні методи розв’язання задач Коші й
крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь
Тема 6. Однокрокові методи розв’язання задач Коші.
Тема 7. Багатокрокові методи розв’язання задач Коші.
Тема 8. Чисельні методи розв’язання крайових задач методом Фур'є.
Тема 9. Різницеві методи розв’язання крайових задач для лінійних рівнянь
другого порядку.
Тема 10. Метод пристрілки для розв’язання крайових задач для звичайних

диференціальних рівнянь другого порядку.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Залік
5. Засоби діагностики успішності навчання
Залік, індивідуальне домашнє завдання.

