


ВСТУП

Програма додаткового вступного випробування на навчання за
спеціальністю 124 «Системний аналіз» (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.

Програма ґрунтується на програмах навчальних дисциплін нормативної
частини навчального плану підготовки бакалавра за напрямом 6.040303
«Системний аналіз», із врахуванням специфіки інституту (цикл професійної
та практичної підготовки). В програму включено питання з дисциплін
«Дослідження операцій/Методи оптимізації» та «Чисельні методи».

СПИСОК ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМИ

1. «Дослідження операцій/Методи оптимізації»
2. «Чисельні методи»

Цей екзамен проводиться дві академічних години без перерви (90
хвилин). Фіксується час початку і закінчення роботи.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Навчальна дисципліна «Дослідження операцій/Методи оптимізації»
1.1. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Метод розв’язання задач ЛП з довільним видом обмежень, оснований на

штучних змінних.
Двоїста задача ЛП. Двоїстий симплекс-метод.
Дослідження меделей ЛП-задач на чутливість.
Транспортні задачі. Метод потенціалів.
1.2. 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.
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1.3. НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Метод множників Лагранжа.
Задача квадратичного програмування. Умови оптимальності Куна-

Таккера для задач квадратичного програмування.
Методи можливих напрямків.
Прямі методи пошуку.
Способи формалізацій оптимізаційних задач.
Критичні точки функцій та їх класифікація.
Задачі безумовної оптимізації.
Лінії рівня, геометрична інтерпретація та задачі лінійного

програмування.
Класичні задачі на умовний екстремум.
Опуклі множини та їх властивості. Конуси. Віддільність.
Опуклі функції та їх властивості. Критерії опуклості. Задача опуклого

програмування.
Недиференційовна оптимізація. Субдиференціали та їхні властивості.
Чисельні методи оптимізації.
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Приклади екзаменаційного завдання

1. Написати функцію Лагранжа для класичної задачі на умовний
екстремум:
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2. Навчальна дисципліна «Чисельні методи»
2.1. Методи розв’язання нелінійних рівнянь. Пошук коренів

алгебраїчних рівнянь. Теорема Бюдана. Теорема Декарта. Теорема Гюа.
Теорема Штурма. Чисельні методи пошуку коренів рівняння: метод бісекції
(половинного ділення), метод простої ітерації, метод січних, метод Ньютона,
комбінований метод. Збіжність методів. Принцип стислих відображень.

2.2. Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Прямі
методи: метод Гауса (різновиди), метод LU-розкладу, метод квадратного
кореня. Ітераційні методи розв’язання СЛАР: метод простої ітерації, метод
Зейделя. Умови збігання методів. Обумовленість системи рівнянь.

2.3. Ітераційні методи розв’язання систем нелінійних рівнянь: метод
простої ітерації, метод релаксації, метод Ньютона. Збіжність методів.

2.4. Наближення функцій. Інтерполяційні поліноми Лагранжа, Ньютона,
Ерміта. Інтерполяція сплайнами. Апроксимація за методом найменших
квадратів. Оцінка похибок інтерполяційних формул.

2.5. Пошук власних чисел та векторів. Спектральна задача. Метод
Крилова. Метод Данилевського. Степеневий метод і метод скалярних
добутків. Метод обертань Якобі. LR- та QR-методи для несиметричних
матриць.

2.6. Числове інтегрування звичайних диференціальних рівнянь.
Однокрокові методи розв’язання задачі Коші: метод Ейлера, методи Рунге-
Кутта. Багатокрокові методи розв’язання задачі Коші: метод Адамса-
Башфорта, метод Адамса-Моултона.

2.7. Чисельне диференціювання та інтегрування. Формули числового
диференціювання, що базуються на інтерполяційних формулах Ньютона.
Метод середніх. Формула трапецій та формула Сімпсона для чисельного
інтегрування. Квадратурні формули Гауса.
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2.8. Розв’язання крайових задач для звичайних диференціальних

рівнянь. Метод скінченних різниць. Метод прогонки. Метод коллокації.
Метод найменших квадратів. Метод Гальоркіна.

2.9. Чисельне розв’язання диференціальних рівнянь другого порядку у
частинних похідних. Метод сіток для рівнянь еліптичного, гіперболічного,
параболічного типу.
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Приклади екзаменаційного завдання

1. Знайти власні числа та вектори матриці
4 6
3 5

-æ ö
ç ÷-è ø

.

2. Застосувати для пошуку кореня функції 2( ) 3 0f x x x= - - = метод
половинного ділення з початковим відрізком ] [0 0[ ;   1;  5]a b = . Зробити три

ітерації. Як відповідь вказати відрізок [ ]3 3;  .a b




