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ВСТУП
Програма додаткового вступного випробування на навчання за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (далі — Програма) призначена для
отримання досвіду самостійної роботи абітурієнта з підготовки до екзамену.
Мета додаткового вступного випробування — виявити достатність
початкового рівня знань вступника в галузі обраної для вступу спеціальності.
Метою Програми є формування у вступників здатності ознайомитися із
предметними питаннями курсів навчальних дисциплін, що включені в
екзаменаційні білети; опрацювати підручники, навчальні посібники та інші
інформаційно-літературні джерела предметної області знання; осмислено
упорядочити і систематизувати засвоєні теоретичні знання і практичні
навички; мотивовано виконати роботу на екзамені, продемонструвавши
певний рівень засвоєння навчальних дисциплін в результаті навчання.
1. Навчальна дисципліна «Чисельні методи» — належить до циклу
дисциплін природничо-наукової підготовки згідно з навчальним планом
підготовки бакалавра напряму 6.050101 Комп’ютерні науки.
2. Навчальна дисципліна «Дослідження операцій» — належить до
циклу дисциплін природничо-наукової підготовки згідно з навчальним
планом підготовки бакалавра напряму 6.050101 Комп’ютерні науки.
Вступний екзамен проводиться дві академічні години без перерви (90
хвилин) у спосіб одержання екзаменаційного білету — повернення письмової
роботи. Метою на екзамені є розв’язання завдань екзаменаційного білету.
Екзаменаційний білет містить два завдання. Диференціаціїї робочого часу,
відведеного на виконання кожного завдання, немає. Фіксується час початку і
закінчення роботи.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Навчальна дисципліна «Чисельні методи»
[Студенти демонструють знання чисельних методів розв’язку реальних задач,
описуваних довільними нелінійними диференціально-алгебраїчними рівняннями великої
розмірності. Освоївши такі методи, майбутній фахівець набуває здібностей до системного
аналізу через математичне моделювання складних задач сучасної науки і техніки.
Вивчення чисельних методів стимулює переосмислення і більш глибоке розуміння
математики в цілому, оскільки алгоритми чисельних методів часто прямо ілюструють такі
поняття, як збіжність, границя, нескінченно мала величина тощо. До програми вступного
випробування включаються нижченаведені питання:]
Похибки обчислень. Види похибок. Оцінювання похибки результату
арифметичних операцій.
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Розв’язання нелінійних рівнянь. Чисельні методи пошуку коренів
рівняння: метод бісекції (половинного ділення), метод простої ітерації, метод
січних, метод Ньютона, комбінований метод. Умови збіжності методів.
Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Метод Гауса та його варіанти (LU, LDU, без зворотного ходу, матричний
метод), метод квадратного кореня. Обчислення визначника системи,
оберненої матриці. Умови збіжності методів. Обумовленість системи
рівнянь.
Наближення функцій.
Задачі інтерполяції
та апроксимації.
Інтерполяційні формули Ньютона та Лагранжа. Оцінка похибок
інтерполяційних формул.
Чисельне диференціювання. Оцінювання порядку точності різницевих
формул.
Чисельне інтегрування. Формули середніх, трапецій, Сімпсона.
Квадратурні формули Ейлера.
Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.
Одно- та багатокрокові методи. Методи Ейлера, Рунге-Кутти першого,
другого, четвертого порядків. Явні та неявні методи Адамса першого,
другого, четвертого порядків.
Список літератури [1—5]
2. Навчальна дисципліна «Дослідження операцій»
ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (ЛП). Метод розв’язання задач ЛП з
довільним видом обмежень, оснований на штучних змінних. Двоїста задача
ЛП. Двоїстий симплекс-метод. Метод оберненої матриці. Дослідження
меделей ЛП-задач на чутливість. Транспортні задачі. Метод потенціалів.
ДИСКРЕТНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (ДП). Метод відсікаючих площин
Гоморі. Метод гілок та меж. Метод гілок та меж в задачі комівояжера. Метод
послідовного аналізу та відсіву варіантів (ПАВ) в задачі ЛЦП. Метод
послідовного аналізу та відсіву варіантів (ПАВ) в задачі булево
програмування.
НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Методи пошуку одновимірного
мінімуму (метод дихотомії, метод «золотого перетину», метод ДСК-Пауєла).
Задача квадратичного програмування. Умови оптимальності Куна-Таккера
для задач квадратичного програмування. Базові методи безумовної
мінімізації (градієнтні, квазіньютоновські).
Методи оптимізації з обмеженнями (методи «штрафних функцій», метод
множників Лагранжа, проективні методи).
Список літератури [6—10]
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Таким чином, виключаємо правий інтервал
За 3 кроки ширина інтервалу невизначеності зменшилась із

до
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