
Додаток 1. 

 

Завдання на дистанційне навчання 12.03-3.04.2020 р. студентам 

академічних груп, що навчаються по кафедрі комп’ютерного моделювання 

процесів та систем 

 

Викладач проф. Бреславський Д.В., on-line консультації brdmkhpi@gmail.com  

Група І-117Б. «Чисельні методи математичної фізики» 

 проробити теоретичний матеріал, що стосується розв’язання рівнянь у 

частинних похідних методом зважених відхилів ([1], с. 40-71).  

 розробити алгоритм для розв’язання рівняння Пуасона ([1], пр. 2.3 на стр. 

57-58), написати програму для отримання його розвязку мовою С/С++. 

 Розробити алгоритм та програму для розв’язання диференційного 

рівняння Лапласа з крайовими умовами Діріхле методом скінченних 

різниць (використати матеріал попередніх лекцій та лабораторних занять) 

Група І-217А «Основи теорії програмування» 

За надісланим текстом презентацій розібрати теми 

 Структура мов та транслятори (визначення та структура мови, 

розпізнавання речень та їхні структури, спадний граматичний розбір). 

 Побудова програми граматичного розбору (побудова синтаксичного 

графу, побудова програми граматичного розбору для заданого 

синтаксису). 

 за наданим синтаксисом розробити мовою С програму  спадного 

граматичного розбору 

Група І-116б «Основи механіки деформівного твердого тіла» 

 проробити матеріал, що стосується розв’язання задач теорії пластичності 

за теорією малих пружно-пластичних деформацій ([2],c. 106-134)  

 проробити матеріал, що стосується розв’язання задач теорії пластичності 

за теорією плину ([2],c. 147-170) 

 на основі інформації, отриманій на останній лекції, проробити матеріал з 

опису основних експериментальних даних з повзучості металів ([2],c. 

241-263)  

Література 

1. Морган К, Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация. М.: Мир, 1986. -309 с. 

2. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М.: Машиностроение, 

1975. -399 с. 

 

Викладач проф. Плаксій Ю.А., on-line консультації plaksiy.yu@gmail.com 

Групи І-117Б, І-217а «Методи оптимізації» 

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Застосування симплекс-

таблиць. Приклад розв'язання задачі лінійного програмування". (Текст 

лекції надіслано на пошту груп). 



 виконати контрольну роботу на тему:"Розв'язання задачі лінійного 

програмування графічним методом і найпростішим алгоритмом". 

(Завдання на контрольну роботу надіслано на електронну пошту груп). 

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Методи штучного базису. М-

метод". (Текст лекції надіслано на пошту груп). 

 виконати розрахункове завдання: "Розв'язання задачі лінійного 

програмування М-методом". (Завдання надіслане на пошту груп). 

Групи І-218б, І-118а «Методи обчислень" 

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Похибки квадратурних 

формул". (Текст лекції надіслано на пошту груп). 

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Чисельні методи розв'язання 

задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь". (Текст лекції 

надіслано на пошту груп). 

 виконати лабораторну роботу: "Обчислення визначених інтегралів за 

допомогою формул середніх, трапецій, Сімпсона". (Завдання на 

лабораторну роботу надіслане на пошту груп). 

 виконати лабораторні роботи: №4: "Метод Ейлера та метод Ейлера з 

напівкроком", №5:"Метод Рунге-Кутти 3-го і 4-го порядку" (Завдання на 

лабораторні роботи надіслане на пошту груп). 

Група ІМ-119б «Механіка польоту» 

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Характеристики орбіт" . ([1],c. 

46-50 до формули (2.4.29)).  

 проробити теоретичний матеріал по темі: "Зв'язок часу з положенням на 

орбіті. Випадок еліптичної орбіти. Випадок гіперболічної орбіти. 

Випадок параболічної орбіти. Розв'язання рівняння Кеплера" . ([1],c. 56-

65.). 

Література 

1. Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. Механика космического полета.М.: Наука, 1990. 

- 448 с. 

 

Викладач проф. Андрєєв Ю.М., on-line консультації andrjejev@gmail.com 

Курс для аспірантів «Кінематика та динаміка обертання твердого тіла» 

 проробити теоретичний матеріал за темою «Рівняння руху КіДиМ», якій 

було викладено 10 березня і розіслано 17 березня 2020 р. 

 проробити теоретичний матеріал за темою «Аналіз вільних коливань 

нелінійних систем», якій було розіслано 17 березня 2020 р. 

 проробити теоретичний матеріал за темою «Синтез нелінійних систем по 

скелетним кривим», якій було розіслано 17 березня 2020 р. 

 засвоїти практичний матеріал за темою «Аналіз вільних коливань 

нелінійних систем», якій буде розіслано 23 березня 2020 р. 

mailto:andrjejev@gmail.com


 засвоїти практичний матеріал за темою «Синтез нелінійних систем по 

скелетним кривим», якій буде розіслано 23 березня 2020 р. 

 обговорення розв’язань задач завдань Д19, Д21, Д23, Д24, що 

виконувались на протязі курсу 

 підбиття підсумків курсу з практичних завдань 26.03-02.04 2020 р. 

 
Література 

1. Пановко Я. Г. Введение в теорию механического удара / Я. Г. Пановко. – М.: 

Наука, 1977. – 233 с. 

2. Бабаков И. М. Теория колебаний : учеб. пособие /И. М. Бабаков. – 4-е изд., 

испр. – М.: Дрофа, 2004. – 591 с. 

3. Коловский М.З. Нелинейная теория виброзащитных систем / М.З. Коловский. 

– М.: Наука, 1966. – 318 с. 

 

 

Викладач проф. Успенський В.Б., on-line консультації uspensky61@gmail.com  

Група І-116Б. «Чисельні методи оптимального управління» 

 за надісланими матеріалами ознайомитись із методом доповненої матриці 

(різновид рекурентного МНК) для розв'язання задач апроксимації та 

ідентифікації в системах керування та навігації;  

 програмно реалізувати алгоритм доповненої матриці та застосувати його 

для визначення коефіцієнтів апроксимуючого поліному для 

експериментальних даних; 

 підготовити звіт за виконаною роботою. 

Група І-216А «Дослідження операцій» 

 за надісланими матеріалами ознайомитись із принципом максимуму та 

алгоритмом його застосування для розв'язання задач оптимального 

управління загального вигляду; 

 на наведеному прикладі розібратись із процедурою розв'язання задачі 

оптимального керування лінійною системою з квадратичним 

функціоналом; 

 самостійно розв'язати задачу оптимального керування із квадратичним 

функціоналом та надіслати для перевірки та атестації. 

Групи І-116Б, І-216А, I-116A «Методи та системи штучного інтелекту» 

 проробити надісланий матеріал за темою "Основи штучних нейроних 

мереж" в обсязі шести лекцій та згідно надісланим питанням 

підготуватися до колоквіуму за названою темою.  

Аспіранти "Математичний апарат в задачах навігації та керування" 

 проробити наданий матеріал відносно задачі калібровки інерціальних 

датчиків; 

 ознайомитись із рекурентним МНК та програмно реалізувати алгоритм 

доповненої матриці; 

 провести визначення параметрів температурної моделі дрейфу 



волоконно-оптичного гіроскопу за експериментальними вимірами;  

 зафіксувати отримані результати у звіті.  

  

Викладач доц. Татарінова О.А., on-line консультації ok.tatarinova@gmail.com: 

Telegram - @Oksana_Tatarinova 

Група І-219А-Д, І-119. «Дискретна математика» 

 Зареєструватися в системі Moodle  та записатися на проходження курсу 

«Дискретна математика» за адресою 

http://dl.khpi.edu.ua/course/index.php?categoryid=72.  

 Вивчити усі лекційні матеріали, що надані в курсі, та пройти 5 проміжних 

тестів й 1 фінальний тест. 

Група І-218А-Д,К,Л «Алгоритми та структури даних» 

 Проробити матеріал, що стосується методів сортувань (пірамідальна, 

Шелла, Хоара) ([1], стор. 59-71 ).  

 Проробити матеріал, що стосується методів пошуку (послідовний, 

бінарний, інтерполяційний, по бору) ([1], стор. 74-90). 

 Розробити програму на С++, що реалізує методи сортувань. 

 Розробити програму на С++, що реалізує лінійні списки за варіантом 

згідно журналу групи  

 Розробити програму на С++, що реалізує методи пошуку 

(інтерполяційний, послідовний, бінарний). 

 За програмами надіслати код програми та звіти на електрону пошту, які 

містять скріншот роботи програми  та код програми.  

Група І-218А, Д «Організація баз даних» 

За наданими матеріалами: 

 Вивчити процес створення динамічних запитів за допомогою збережених 

процедур. Навчитися працювати зі збереженими процедурами. За своїм 

варіантом створити 5 запитів за допомогою збережених процедур. 

 Вивчити порядок створення користувальницьких функцій. Освоїти 

застосування користувальницьких функцій. За своїм варіантом створити 

5 функцій. 

 Вивчити порядок створення тригерів. За своїм варіантом створити 

декілька тригерів.  

 Скласти звіти  з кожної лабораторної роботи та надіслати на електрону 

пошту. 

Група І-217А «Основи теорії програмування» 

За наданими матеріалами: 

 вивчити аксіоматичну семантику, перетворювачі предикатів і 

аксіоматичне визначення операторів мов програмування; 

 відповідно до свого варіанта завдання розробити алгоритм програми, що 

розв’язує поставлену задачу; 

mailto:ok.tatarinova@gmail.com
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 скласти стандартну схему програми і записати отриману програму в 

лінійній формі; 

 для кожного оператора визначити найслабші передумови; 

 скласти звіт по виконаній роботі. Звіт надіслати на електронну пошту. 

Група І-219Ам-Вм «Сучасні Web-технології» 

За наданими презентаціями проробити матеріали за темами: 

 Об'єкт. Загальні поняття. Об'єкт Image. Об'єкт style і його властивості. 

 JavaScript. DOM. 

 Реалізувати усі завдання, надані в презентаціях. 

 

Література 

1.  Алгоритмы и структуры данных / Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев. – М., 2009. 

 

Викладач доц. Коритко Ю.М., on-line консультації juliakorytko@gmail.com  

Група І-219Ам. «Управління проектами в сфері ІТ» 

За наданими презентаціями проробити наступні теми: 

 Поняття рамок проекту та рамок продукту. Управління компромісами. 

Трикутник компромісів. Матриця компромісів. 

 Створення реалістичного графіку проекту – календарі ресурсів, оцінки 

активностей проекту, оцінки необхідних ресурсів. 

 Планування контроля над змінами у графіку проекту. Ризики у проекті. 

Планування комунікацій. 

 Розробити план проекту та базових планів проекту. Робота зі змістом 

проекту – визначення змісту проекту, планування змін до змісту проекту, 

декомпозиція робот, опис активностей проекту. 

 Розробити загальний опис та рамки проекту. 

 

Викладач доц. Багмут І.О., on-line консультації   ivan.bagmut@gmail.com  

Групи 2.І206.9, 2.І401.9, 2.І402.9, 2.І403.9, . «Штучні нейронні мережі» 

 Проробити теоретичний матеріал, що стосується згортальних нейронних 

мереж ([1] с. 176-230).  

 Розробити скрипт на мові Python з використанням бібліотеки TensorFlow 

для навчання моделі на основі згортальних нейронних мереж вирішувати 

задачу класифікації зображень на датасеті MNIST (використати матеріал 

попередніх лекцій та лабораторних занять). 

 Протестувати навчену модель на датасеті MNIST (використати матеріал 

попередніх лекцій та лабораторних занять). 

 

Література 

1. Николенко С.И., Кадурин А.А., Архангельская Е.О. Глубокое обучение. Погружение в 

мир нейронных сетей. СПб.: Питер Пресс, 2019. - 480 с. 

mailto:juliakorytko@gmail.com


 

Викладач доц. Некрасова М.В., on-line консультації masha12dec@gmail.com , 

+380509598332 

Група І-218 а - д . «Теорія ймовірностей» 

 проробити теоретичний матеріал, що стосується розділу «Випадкові 

величини»   

http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/Teoria_veroatnosty_mat_stat.pdf 

С.64-65, 75-100, 111-115, 116-121 

и http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Teoriya-veroyatnnostey.1969.pdf   

глава 5. 

 Виконати практичне завдання. 

Група І-217А , 117Б «Математична статистика» 

 Виконувати лабораторні роботи за планом 

 

Викладач доц. Мєтєльов В.О., on-line консультації vometel@gmail.com 

Група І-116б Програмування та підтримка Web-застосувань  

Рекомендована література представлена в презентаціях та матеріалах 

лабораторних робіт. 

Посилання на завдання:  

https://drive.google.com/open?id=17opJ_OPS20bZsSwRGfifv7jYhbWRVaMU 

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на почту 

vometel@gmail.com з вказанням ПІБ та групи студента, після чого зв’язуватися 

з викладачем через Skype: vometel для відповіді на питання по лабораторній 

роботі. 

Рекомендований онлайн курс на KhanAcademy: 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql Для 

зарахування додаткових балів з додатковим опитування, необхідно відкрити 

свій профіль на KhanAcademy та показати етапи проходження. Курс не є 

обов’язковим, але дозволяє отримати додаткові бали. 

Отримали матеріали лекцій: 

1. PHP та MySQL 

2. Регулярні вирази, обробка помилок. Сокети 

3. Об'єктно-орієнтоване програмування на PHP 

4. PHP та SQLite 

Отримали завдання на лабораторні роботи: 

1. Робота з нотатками 

2. Сторінка статистики inform.php 

3. Реалізація пошуку по сайту 

Групи І-217а, І-218а, І-218д Основи Web-технологій  

Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Teoria_veroatnosty_mat_stat.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Teoria_veroatnosty_mat_stat.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Teoriya-veroyatnnostey.1969.pdf
mailto:vometel@gmail.com
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Посилання на завдання: 

https://drive.google.com/open?id=17opJ_OPS20bZsSwRGfifv7jYhbWRVaMU 

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на почту 

vometel@gmail.com з вказанням ПІБ та групи студента, після чого зв’язуватися 

з викладачем через Skype: vometel для відповіді на питання по лабораторній 

роботі. 

Рекомендований онлайн курс на KhanAcademy: 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming Для 

зарахування відповідних лабораторних робіт з Javascript (3 лабораторні роботи, 

тобто 30 балів) з додатковим опитування, необхідно відкрити свій профіль на 

KhanAcademy та показати етапи проходження. Курс не є обов’язковим, але 

дозволяє отримати додаткові бали. 

Отримали завдання на лабораторні роботи: 

1. Додавання списків і використання гіперпосилань у CSS 

2. Додавання зображень і анімації, створення таблиць в CSS 

3. Створення непрямокутних макетів і геометричних фігур за допомогою 

CSS 

4. Введення в JavaScript 

Група І-М119б Комп’ютерне моделювання фізичних процесів  

Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на почту 

vometel@gmail.com з вказанням ПІБ та групи студента, після чого зв’язуватися 

з викладачем через Skype: vometel для відповіді на питання по лабораторній 

роботі. 

Посилання на завдання: 

https://drive.google.com/open?id=17opJ_OPS20bZsSwRGfifv7jYhbWRVaMU 

Отримали матеріали лекцій: 

1. Булеві фцнкції. Операції копіювання та відображення 

2. Операції обертання та масштабування 

3. Операції переміщення та копіювання 

4. Операції відображення 

Отримали завдання на лабораторні роботи: 

1. Створення тривимірних моделей з використанням об’ємних 

примітивів, булевих операцій і операцій копіювання та відображення 

2. Створення тривимірних моделей з використанням об’ємних 

примітивів, булевих операцій та операцій обертання, масштабування, 

переміщення, копіювання, відображення 

Групи І-М219абв Сучасні Web-технології  

Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

Посилання на завдання: 

https://drive.google.com/open?id=17opJ_OPS20bZsSwRGfifv7jYhbWRVaMU 

mailto:vometel@gmail.com
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming
mailto:vometel@gmail.com


Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на почту 

vometel@gmail.com з вказанням ПІБ та групи студента, після чого зв’язуватися 

з викладачем через Skype: vometel для відповіді на питання по лабораторній 

роботі. 

Отримали завдання на лабораторні роботи: 

1. Основи роботи з Javascript 

2. Робота зі String 

3. Робота з Javascript 

4. Робота з Github 

 

Викладач ст. викладач Пащенко С.О., on-line консультації 

sergeypaschenkospu@gmail.com 

Група І-216Б. «Системи штучного інтелекту» 

 Розробити моделі бінарної та мультикласової класифікації токенізації 

корпусів тексту. 

 Застосувати моделі SVM, Random Forest Classifier, Logistic Regression. 

 Перевірити роботу алгоритму, застосовуючи crossvalidation [1] 

Група І-216А «Паралельні та розподілені обчислення» 

 Розробити алгоритм паралельного обчислення матричного добутку. 

 Розробити алгоритм скалярного добутку верторів високої розмірності. 

 Розробити алгоритм методу спряженого градієнту 

 Для реалізації алгоритмів необхідно застосувати мову програмування 

C++ з бібліотекою Thread та фреймворку OpenCL [2] 

ДВВ «Інтелектуальні робототехнічні системи» 

 Розібрати принцип роботи транзистора, фоторезистора, терморезистора 

 Розібртати побудову схеми мікроконтролера Arduino з 

вищеперечисленими радіокомпонентами [3] 

 

Література 

1. Francua Cholet. Deep Learning. Paris, 2018, p. 438 

2. Энтони Уильямс. Параллельное программирование на С++ в действии. Практика 

разработки многопоточных программ. 2016, 618 с. 

3. Белов А.В. Программирование на Arduino. 2018, 272 c. 

 

Викладач доц. Іванченко К.В., on-line консультації xeniya.ivanchenko@gmail.com

  

Група І-216а «Аналіз та тестування програмних систем» 

 Проробити теоретичний матеріал за темами: 

1. Модульне та інтеграційне тестування 

2. Системне тестування 

3. Регресивне тестування 

 Виконати лабораторні завдання 

mailto:vometel@gmail.com
mailto:xeniya.ivanchenko@gmail.com
mailto:xeniya.ivanchenko@gmail.com


1. Розробка модульних та інтеграційних тестів 

2. Тестування юзабіліті 
 

Викладач доц.Чистіліна Г.В. , on-line консультації  avchystilina @gmail.com 

viber  0501418012 

 

Група І-219ie "Discrete math" 

 - Лекційний материал за темами: 

 Лекція 1."Операції над бінарними відношеннями",  

Лекція 2-3 "Функціональні відношення. Відображення" 

Лекція 4 "Найбільш поширені бінарні відношення" 

Підготовлені лекції англійською мовою, які надані студентам групи для 

вивчення 

 -  Практичні заняття за темами лекцій (англійською мовою). 

 

Викладач ас. Сенько А.В., on-line консультації alyonasenko@gmail.com  

Група І-М219. «Програмування мобільних пристроїв» 

 проробити теоретичний матеріал, що стосується створення меню, 

управління фрагментами, виведення тимчасових повідомлень, 

застосування анімації до компонентів, використання ViewAnimationUtils 

для створення анімації, вікна AlertDialog, реєстрація повідомлень 

 реалізувати додаток, який має перевіряти знання користувачем 10 

прапорів різних країн, після запуску програми на екрані повинно 

з'являтися зображення прапора і чотири кнопки з варіантами можливої 

відповіді 

 

 


