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Кафедра теорії оптимальних процесів 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

12 – інформаційні технології 
124 – системний аналіз 

Викладачі 
дисципліни 

Бартіш Михайло Ярославович, професор кафедри теорії оптимальних 
процесів 
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Контактна 
інформація 
викладачів 
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Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 269. 
м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 
питань 

навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за поперед-
ньою домовленістю). 

Сторінка курсу  
Інформація про 

дисципліну 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів 
недиференційованої оптимізації, як необхідного інструменту у вигляді 
програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у 
багатьох інших галузях науки та техніки. Тому у курсі представлено засто-
сування методів мінімізації до функцій які є недиференційованими. 
Основну частину курсу займає розгляд практичних і теоретичних аспектів 
методів та їх основних програмних реалізацій.  

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Недиференційована оптимізація” є нормативною дис-
ципліною з спеціальності 124 – системний аналіз для освітньої програми 
Системний аналіз, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 3-ох кредитів 
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Недиференційована 
оптимізація” є освоєння студентами теоретичних і практичних основ 
методів мінімізації недиференційованих функцій, розробки програмного 
забезпечення для їх реалізації. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

1. Бартіш М.Я. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми. Бартіш 
М.Я Львів. Вид. центр Львівського національного університету імені 
Івана Франка. (гриф МОН). 2006 . 231 с. 

2. Бартіш М.Я. Дослідження операцій. Частина 4. Нелінійне 
програмування. Бартіш М.Я , Дудзяний І.М.. Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка. Підручник. Гриф МОН. –2011. –208 с. 

3. Ашманов С.А. Линейное программирование. -М.: Наука, 1981. 
4. Базара М., Шетти К.  Нелинейное программирование. Теория и 

алгоритмы. -М.: Мир, 1982. 
5. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы  решения 

задач оптимизации. -К.: Вища школа, 1983. 
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6. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. -М.: 
Наука, 1988. 

7. Шор Н.З. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая 
оптимизация. / Шор Н.З., Стеценко С.И. —К.: Наукова думка. 1989р. 
— 209с 

8. Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их 
приложения. . / Шор Н.З —К.: Наукова думка. 1979р — 201с 

9. Бейко І.В. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. / Бейко І.В., Зінько 
П.М., Наконечний О.Г. — Рівне. 2011— 624с. 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 90 годин. Аудиторних занять: 64 год., з них 32 год. Лек-
цій та 32 години лабораторних робіт. Самостійної роботи: 26 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
Знати: 

- Задачі нульового порядку. 
- Теорію узагальненого градієнта 
- Скінченно-різницеві методи для мінімізації недиференційованих 

функцій 
- Алгоритми з використання суб-градієнта 

Вміти: 
- Обчислювати узагальнений градієнт 
- Будувати алгоритми мінімізації функції які не потребують 

використання похідних 
Ключові слова Мінімізація функції, градієнтний метод, суб-градієнт, опуклі множини, 

узагальнений градієнт. 
Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 
Теми 1. Вступ. Оптимізація функцій методами нульового порядку 

2. Метод Гауса-Зейделя . Метод пошуку по симплексу 
3. Метод Хука-Дживса. Метод спряжених напрямків.  
4. Методи випадкового пошуку. Послідовність випадкових чисел. 
Сліпий пошук 
5. Метод випадкових напрямків. Методи локального випадкового 
пошуку. 
6. Методи пошуку з використанням поділених та скінченних різниць. 
Метод Ньютона, Градієнтний метод, Різницеві методи. 
7. Теорія субградієнта(узагальненого градієнта). 
8.  Методи узагальнених майже градієнтів.  
9. Квазіградієнтні методи.  
10. Е-квазіградієнтні методи.  
11. Методи узагальнених майже градієнтів 
12. Методи узагальнених майже градієнтів для мінімізації функцій які 
задовольняють локальну умову Ліпшиця. 
 

Підсумковий 
контроль, 

форма 

Екзамен у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
- Чисельних методів; 
- Програмування; 
- Функціонального аналізу 
- Методів оптимізації 

достатніх для сприйняття категоріального апарату методів мінімізації 
недиференційованих функцій 

Навчальні ме- Презентації, лекції 



тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Індивідуальні завдання 
Групові проекти, менторство 

Необхідне об-
ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням. (Phyton, Visual studio, ) 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• індивідуальні завдання : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 50 
•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одну письмову 
роботу (тест з теоретичних завдань) і звіт про виконання проекту. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 
заліку чи 
екзамену. 

Метод Гауса-Зейделя. 
Метод Хука-Дживса. 
Метод спряжених напрямків. 
Сліпий пошук. 
Метод випадкових напрямків. 
Модифіковані методи: Ньютона, Градієнтний, квазіньютонівські. 
Методи з використанням узагальненого градієнта. 
Е-квазіградієнтні методи. 
Методи майже градієнтів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 


