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Тема: Системи лінійних рівнянь . Метод Гаусса 
 

План 
1. Системи лінійних рівнянь. Основні поняття. 
2. Розв’язування систем рівнянь методом Гаусса. 
3. Приклади розв’язування систем рівнянь методом Гаусса. 

1.  В загальному випадку система  лінійних рівнянь з  невідомими має такий 

вигляд 

        (1. 6) 

або 

        

   Кожній системі можна співставити дві 

матриці:                                                                                                        

 основну матрицю системи  (1.6),  елементами якої є коефіцієнти 

при  невідомих 

. 

         розширену матрицю системи  (1.6),  яку дістаємо 

з  основної  добавленням стовпця вільних членів 

. 



Коефіцієнти біля невідомих позначають однією будь-якою буквою з 

двома індексами. Перший індекс вказує номер рівняння, другий – номер 

невідомого , біля якого стоїть даний коуфіцієнт. 

Вільні члени позначають будь-якою буквою з одним індексом, який 

вказує на номер рівняння. 

                Систему (1. 6) називають однорідною, якщо всі її вільні 

члени  дорівнюють нулю. Якщо принаймні один з її вільних 

членів відмінний від нуля, то система (1. 6) називають 

неоднорідною. 

                Систему (1. 6) називають квадратною, якщо число  її рівнянь 

дорівнює числу  її  невідомих. 

                Означення 1.16. Розв’язком системи (1. 6) називається така - 

ка чисел , яка при підстановці в систему  на місце невідомих 

перетворює всі рівняння системи в тотожності. 

                Систему рівнянь (1. 6) назвають сумісною, якщо вона має 

принаймні один розв’язок, і несумісною, якщо вона не має жодного 

розв’язку. 

              Сумісну систему називають визначеною, якщо вона має один 

розв’язок і невизначеною, якщо у неї принаймні два різних розв’язки. 

                На які ж основні питання має відповідати теорія систем лінійних 

рівнянь? 

а) Природно насамперед визначити чи має система розв’язки, тобто чи 

сумісна вона. 

б) Для сумісних систем слід визначити, чи має система єдиний розв’язок. 

Тут особливий інтерес становлять системи, в яких кількість рівнянь 

дорівнює кількості невідомих. 

в) Пізніше покажемо, що коли система сумісна, але невизначена, то вона 

має безліч розв’язків. У цьому випадку бажано якось осягнути сукупність 

всіх розв’язків системи. 

г) Нарешті, як знаходити розв’язок чи розв’язки системи лінійних 

рівнянь? 

Ми розглянемо принципово найважливіші методи знаходження розв’язків 

-  метод Гаусса та вираження розв’ язків у замкненому вигляді за 

допомогою визначників. 



2.  Розглянемо систему трьох рівнянь з трьома невідомими: 

 
Метод Гаусса розв’язування системи (1) заключається в наступному. 

Розділимо всі члени першого рівняння на , а потім помножимо 

отримане рівняння на , віднімемо його відповідно з другого і 

третього рівняння системи (1). Тоді з другого і третього рівняння невідоме 
 буде виключено і отримаємо систему виду 

 
 Тепер поділимо друге рівняння системи (2) на  , помножимо 

отримане рівняння на   і віднімемо від третього рівняння. Тоді з 

третього рівняння невідоме   буде виключено і отримаємо систему 

трикутного вигляду: 

 
З останнього рівняння системи (3) знаходимо  ;  підставляючи знайдене 

значення в передостаннє рівняння знаходимо  ; нарешті, підставляючи 

знайдені значення в перше рівняння, знаходимо  . 

 
3.  Приклад 1. Розв’язати систему рівнянь методом Гаусса 

 
Розв’язання . Поділивши рівняння (а) на 2, отримаємо систему 

 
Віднімемо від рівняння (б) рівняння (а*), помножене на 3, а з рівняння 

(в) – рівняння (а*), помножене на 4: 

 
Поділивши рівняння (б*) на -2,5, отримаємо  

 
Віднімемо від рівняння (в*) рівняння (б**), помножене на -3: 



 
З рівняння (в**) знаходимо  ; підставивши це значення в 

рівняння (б**), отримаємо  ; нарешті, 

підставивши значення    і     в рівняння (а*), знаходимо  

  

Відповідь.    

Приклад 2. Розв’язати систему рівнянь методом Гауса 

 
Розв’язання.  Спочатку виключимо   з другого, третього і четвертого 

рівнянь. Для цього від другого і третього рівняння віднімемо перше, 
помножене на -3, а з четвертого – перше помножене на -5. Тоді отримаємо 
систему 

 
Потім, поділивши друге рівняння на 5, в отриманій системі 

позбудемося    з третього і четвертого рівняння і т. д.  

Відповідь.   

 
Домашнє завдання: 

1. Переглянувши відео https://youtu.be/F6EFyLyO_MA розв’язати наступну 

систему рівнянь методом Гаусса 

2. Перевірити розв’язок за допомогою онлайн калькулятора  

http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/equation/gaus/  

 

Зворотній зв’язок: 

Viber/Telegram 0988025226 

Email: chervyak.v92@gmail.com  

Instagram: vi_vi_cher 

https://youtu.be/F6EFyLyO_MA
http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/equation/gaus/
mailto:chervyak.v92@gmail.com

