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дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 
м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 
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Кафедра 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 попередньою 
домовленістю). 

 Сторінка 
курсу 

 

Інформація 
про 

дисципліну 

      Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів 
вибору ефективних методів розв’язування  задач мінімізації для функцій 
однієї і багатьох змінних,  як необхідного інструменту у вигляді 
програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох 
інших галузях науки та техніки.  У курсі представлено застосування методів 
до розв’язання вищеназваних  задач оптимізації у випадку скінчено 
вимірного простору великої розмірності. Основну частину курсу займає 
розгляд практичних і теоретичних аспектів методів розв’язування задач  
оптимізації та їх основних програмних реалізацій.  

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Сучасні проблеми оптимізації” є дисципліною за вибором з 
спеціальності 124 – системний аналіз для освітньої програми Системний 
аналіз, яка викладається в 3(11)-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

  Метою вивчення дисципліни «Сучасні проблеми оптимізації» є освоєння 
студентами теоретичних і практичних основ теорії мінімізації у спеціальних 
випадках та принципів розробки програмного забезпечення для їх реалізації 
на робочих станціях і кластерах.======= 

Література 
для вивчення 
дисципліни 

1. М.Я.Бартіш. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми. Львів, Вид. центр 
ЛНУ імені Івана Франка,2006 -225с. 

2. М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний. Дослідження операцій. Частина 4. 
Нелінійне програмування. Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2011 -208с. 

3. Бартіш М.Я., Огородник Н., Трикрокові ітераційні алгоритми 
розв’язування систем нелінійних рівнянь. Вісник Львів. ун-ту. Сер. 
Прикладна математика та інформатика.2007. вип..12. с.23-31. 
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4. Бартіш М.Я., Огородник Н.,Трикроковий алгоритм мінімізації функцій. 
Математичні студії.. 2008.-т.29,№1-с.108-112. 

5. І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г.Наконечний. Задачі, методи та алгоритми 
оптимізації. Київ, ВПЦ “Київський університет” 2012-711с. 
6. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М. 

: Наука.1988-552с 
7. М.П. Моклячук, Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Київ, 

ВПЦ “Київський університет” 2009.-380с. 
 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 96 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. 
лекційних,  32 год. лабораторних  та 48 год. самостійної роботи. 

Очікувані 
результати 
навчання 

         Після завершення цього курсу студент буде :  
Знати: 

- Ефективність чисельних методів оптимізації в сенсі кількості 
обчислень для розв’язування конкретної задачі; 

- Двокрокові числові методи мінімізації. 
- Числові методи мінімізації з порядком збіжності 1+√2. 
- Трикрокові числові методи мінімізації. 

Вміти: 
- Здійснити вибір ефективного методу, в сенсі кількості обчислень, для 

розв’язування конкретної задачі мінімізації. 
- Використовувати позитивні властивості алгоритму для його 

реалізації. 
Ключові 

слова 
Мінімізація функцій однієї і багатьох змінних. Чисельні методи мінімізації. 
Двохкрокові і три крокові методи мінімізації. Ефективність алгоритму в 
сенсі кількості обчислень 

Формат курсу Очний, дистанційний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1.  Постановка задачі оптимізації. Класифікація алгоритмів. 
2. Двокрокові числові методи мінімізації. 
3. Числові методи мінімізації з порядком збіжності 1+√2 
4. Двокрокові числові методи мінімізації градієнтного типу. 
5. Трикрокові числові методи мінімізації. 
6. Трикрокові числові методи мінімізації градієнтного типу. 
7. Трикрокові числові методи мінімізації на основі методу Ньютона. 
8. Трикрокові числові методи мінімізації на основі квазіньютонівських 

методів. 
9. Трикрокові числові методи мінімізації на основі різницевих аналогів 

методу Ньютона. 
 

 



Підсумковий 
контроль, 

форма 

            Залік у кінці  семестру 

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

достатніх для сприйняття категоріального апарату методів нелінійної 
оптимізації 

Навчальні ме-
тоди та тех-
ніки, які 
будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лабораторні  заняття. 
Індивідуальні завдання 
Групові проекти 

Необхідне об-
ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням Visual Studio 2017/2019, Internet 
доступ до обчислювального кластера. 

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

Оцінювання в семестрі проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
• індивідуальні завдання : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 50 
• колоквіум  з виконанням індивідуальних завдань: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 25. 
• робота на заняттях: 25% семестрової оцінки;  максимальна кількість балів 
25. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Індивідуальні роботи: Очікується, що студенти виконають по 3 
індивідуальних завдання з відповідним захистом. 
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 можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 
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  активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мо-
більними 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. 

1. Постановка задачі оптимізації. Класифікація алгоритмів. 
2. Двокрокові числові методи мінімізації. 
3. Числові методи мінімізації з порядком збіжності 1+√2 
4. Двокрокові числові методи мінімізації градієнтного типу. 
5. Трикрокові числові методи мінімізації. 
6. Трикрокові числові методи мінімізації градієнтного типу. 
7. Трикрокові числові методи мінімізації на основі методу Ньютона. 
8. Трикрокові числові методи мінімізації на основі квазіньютонівських 

методів. 
9. Трикрокові числові методи мінімізації на основі різницевих аналогів 

методу Ньютона. 
 

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

 

 


