
Додаток 3 

 

Завдання на дистанційне навчання з 27.04.2020 р. по 08.05.2020 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 з застосуванням  кусково 

визначених базісних функцій ([1], с. 93-103).  

• проробити теоретичний матеріал, що стосується розв’язання диф. 

рівняння у частинних похідних методом скінченних елементів (МСЕ) ([1], 

с. 104-110, пр. 3.1). 

Група І-217А «Основи теорії програмування» 

За надісланим текстом презентацій розібрати теми 

• 9. Транслятор з мови ПЛ/0. 

• 9.1. Відновлення при синтаксичних помилках 

• 9.2. Процесор ПЛ/0. 

• 9.3. Формування команд 
Література 

1. Морган К, Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация. М.: Мир, 1986. -309 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: "Методи мінімізації функцій 

багатьох змінних. Партан методи. Загальний партан метод та партан 

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

• проробити теоретичний матеріал по темі: "Методи мінімізації функцій 

багатьох змінних. Методи прямого пошуку. Метод покординатного 

спуску. Метод Пауела" (Текст лекції надіслано на пошту груп). 

• проробити теоретичний матеріал по темі: "Методи мінімізації функцій 

багатьох змінних. Методи прямого пошуку. Метод Хука-Дживса" (Текст 

лекції надіслано на пошту груп). 

• виконати лабораторну роботи на тему: "Метод Хука-Дживса". (Завдання 

надіслане на пошту груп). 

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

• проробити теоретичний матеріал по темі: "Підвищення точності 

чисельних методів інтегрування звичайних диференціальних рівнянь. 

Правило Рунге." (Текст лекції надіслано на пошту груп). 

• проробити теоретичний матеріал по темі: "Жорсткі диференціальні 

рівняння. Неявний метод Ейлера ". (Текст лекції надіслано на пошту 

груп). 



• виконати лабораторну роботу 9 на тему "Підвищення точності чисельних 

методів інтегрування звичайних диференціальних рівнянь. Правило 

Рунге." (Завдання на лабораторні роботи надіслано на електронну пошту 

груп). 

Група ІМ-119б «Механіка польоту» 

• Виконати тестове завдання на тему "Задача двох тіл" (Тестове завдання 

надіслане на пошту групи). 

• Проробити теоретичні питання по першому модулю (Питання надіслані 

на пошту групи). 

• проробити теоретичний матеріал по темі: "Маневри в полі тяжіння ". ([1], 

параграф 5.1 с.135-138, параграф 5.1.3 с 145-14, параграф 5.2 с.14-153.) ( 

Завдання надіслано на пошту груп). 

• Підготуватися до тестового завдання по темі "Балістика" ([1], глава 3, 

с.66-83). 

Література 

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

- 448 с. 

2. Балк М.Б., Демин В.Г., Куницын А.Л. Сборнтк задач по небесной механике и 

космодинамике .М.: Наука, 1972.- 336 с. 

3. Балк М.Б. Элементы динамики космического полета. М., Наука, 1965. -340 с. 

 

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

Аспіранти. Дисципліна "Математичний апарат в задачах навігації та 

керування" 

Підготовка до екзамену за наступними питаннями 

1. Визначення кватерніону, операції з кватерніонами, властивості кватерніонів 

2. Зв'язок кватерніонів з теорією кінцевого повороту. Геометричний сенс 

кватерніону. Формули складання поворотів та перетворення незмінного 

вектору. 

3. Задачі навігації та використання кватерніонів в задачах навігації: алгоритм 

визначення орієнтації, формули перетворень вектору. 

4. Кватерніонні кінематичні моделі обертання та їх використання в задачах 

керування орієнтацією 

5.Використання кватерніонів у комп'ютерній графіці 

6. Визначення випадкового процесу, шуму, їх характеристики. Статистичні 

методи визначення характеристик випадкових процесів 

7. Елементи спектрального аналізу. Пряме та зворотнє перетворення Фур'є. 

Переваги та недоліки. 

8. Поняття варіації Алана та її використання у дослідженні випадкових 

процесів. 

9. Метод найменших квадратів. Алгоритм рекурентного методу. Його переваги. 

10. Задача оцінювання. Поняття спостерігаючого пристрою. Алгоритм його 

синтезу.  



11. Задача фільтрації. Фільтр Калмана. Алгоритм дискретного фільтру Калмана. 

12. Використання фільтрації у задачах оптимального керування. 

13. Використання фільтрації у задачах комплексування інйорммції у сучасних в 

навігаційних системах. 

Документ для вказівок - сілабус.  

Матеріал для підготовки до екзамену вказано у списку інформаційних джерел у 

сілабусі.  

 

Викладач проф. Андрєєв Ю.М. 

• Завершити дистанційне виконання 2-х варіантів лабораторної роботи за 

темою «Розрахунки скелетних кривих систем з декілька нелiнiйностями та 

управління скелетними кривими». 

• Ознайомлення з питаннями курсу, що виносяться на іспит. 

 

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

Telegram - @Oksana_Tatarinova 

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

• За наданими матеріалами вивчити наступні теми: 

Перша теорема Гільберта- Аккермана. Двоїсті булеві функції. Друга 

теорема Гільберта- Аккермана. Властивості операцій над булевими 

функціями. 

Повнота системи булевих функцій. Монотонно зростаючі булеві функції. Класи 

Поста. Критерій Поста. 

• Проробити надані практичні завдання. 

Кожного тижня на платформі Zoom відбуваються онлайн конференції, на 

яких розглядатимуться лекційні питання та практичні завдання. 

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

• Проробити наданий матеріал, що стосується червоно-чорних дерев. 

• Проробити наданий матеріал, що стосується методів представлення дерев 

в інфіксній, префіксній та постфіксній формах.. 

• Розробити програму на С++, що реалізує методи побудови червоно-

чорного дерева. 

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

містять скріншот роботи програми  та код програми.  

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

За наданими матеріалами: 

• За своїм варіантом створити стрічкову форму для роботи з даними. 

• Розробити за своїм варіантом базу даних в СКБД MySQL. 

• Вивчити використання оператора SELECT в СКБД MySQL. 

• Скласти звіти з кожної лабораторної роботи та надіслати на електрону 

пошту. 

Група І-217А «Основи теорії програмування» 

За наданими матеріалами: 

mailto:ok.tatarinova@gmail.com


• використовуючи метод індуктивних тверджень і правила верифікації 

Хоара зробити верифікацію програми; 

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

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

За наданими презентаціями проробити матеріали за темами: 

• Введення до бібліотеки jQuery.. 

• Реалізувати усі завдання, надані в презентаціях. 

• Продовжувати виконувати надане індивідуальне завдання. 

 

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

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

Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

Посилання на завдання: 

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

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на пошту 

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. Робота з Flexbox в CSS 

2. Використання CSS фреймворка Bootstrap 

Група І-М119б Комп’ютерне моделювання фізичних процесів  

Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на пошту 

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. Моделювання контакту між тілами 

2. Моделювання непружного удару двох тіл 

Отримали завдання на лабораторні роботи: 

1. Повністю непружний удар двох тіл 

Групи І-М219абв Сучасні Web-технології  

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


Рекомендована література представлена в матеріалах лабораторних робіт. 

Посилання на завдання: 

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

Види контролю – виконані лабораторні роботи надсилати на пошту 

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. Об’єкт Image в Javascript 

2. Об’єкт Style та його властивості 

 

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 «Системи 

випадкових величин», а саме теми:  

1. Понятие о системе случайных величин 

2. Функция распределения системы двух случайных величин 

3. Система двух дискретных случайных величин. Закон распределения в 

виде таблицы 

4. Система двух непрерывных случайных величин. Двумерная плотность 

распределения 

5. Зависимые и независимые случайные величины. Условные законы 

распределения 

6. Числовые характеристики системы случайных величин 

7. Функция двух случайных аргументов 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%

D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%

D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9

%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1

%87%D0%B8%D0%BD.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    

• Виконувати практичне завдання за  

http://orlovsky-mephi.ru/books/Probability/GmurmanSolutions2004.pdf 

mailto:vometel@gmail.com
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/32627/9/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%209.%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf
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
http://orlovsky-mephi.ru/books/Probability/GmurmanSolutions2004.pdf


• Після виконання практичних завдань за підручником, звернутися до 

викладача та отримати індивідуальні завдання 

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

• Виконувати лабораторні роботи за планом  

https://sites.google.com/site/oleksiylarin/given-courses 

• Завершити проходження он-лайн курсу та тестування Statistical Analysis 

with Python, розроблений Університетом Мічігана та розміщений на 

платформі Coursera (https://www.coursera.org/learn/inferential-statistical-

analysis-python/). 

 

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: 

• Earned Value Analysis – базові формули та співвідношення.. 

• Розробка звітів проекту – аналіз виконаної роботи, прийом та узгодження 

результатів.. 

 

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 матеріал, що стосується рекурентних нейронних мереж GRU 

та LSTM бібліотеки TensorFlow ([1] с. 231-278).  

• Розробити скрипт на мові Python з використанням бібліотеки  TensorFlow 

та мереж GRU або LSTM для навчання моделі  вирішувати задачу 

прогнозування часових рядів на датасеті “California housing dataset” з 

бібліотеки scikit-learn (використати матеріал попередніх лекцій та 

лабораторних занять). 

• Протестувати навчену модель на датасеті “California housing dataset” 

(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. 

 

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

Аспiранти 2й курс. У рамках пiдготовки до iспиту розглянути питання 

1.Лінійні та нелінійні форми коливань. Траєкторії в конфігураційному просторі. 

2. Нелінійні форми коливань неавтономних та 

автоколивальних нелінійних систем. Метод Раушера 

3. Континуальні системи. Дискретизація за 

допомогою метода Бубнова-Гальоркіна 

4.Нелінійні форми коливань континуальних  систем 

І-219іа Discrete Mathematics. 

Graph Theory. Graph types. Graph connectivity 

https://sites.google.com/site/oleksiylarin/given-courses
https://www.coursera.org/learn/inferential-statistical-analysis-python/
https://www.coursera.org/learn/inferential-statistical-analysis-python/
mailto:juliakorytko@gmail.com


I-117б Чисельнi методи математичноi фiзики 

Виконати двi лабораторнi роботи з застосувавння МСЕ  

 

Викладач cт.в. Пащенко С.О., on-line консультації   

sergeypaschenkospu@gmail.com  

Курс за вибором «РОБОТОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ» 

24.04.2020 

Raspberry pi. Изучение протокола передачи данных UART 

27.04.2020 

Передача данных по DisplayPort 

28.04.2020 

Передача данных по HDMI 

29.04.2020 

Создание pipeline между Raspberry pi и Arduino 

30.04.2020 

Программирование портов Raspberry pi 

04.05.2020 

Работа с программатором Raspberry pi 

05.05.2020 

Создание автоматической системы поворота сервопривода на базе 

ультразвукового датчика с использованием платформы Raspberry pi 

06.05.2020 

Определение растояния до объекта на базе ультразвукового датчика на базе 

платформы Raspberry pi 

07.05.2020 

Создание автоматической системы удержания равновесия на базе МЭМС. 

Подключение датчиков к платформе Raspberry pi. 

08.05.2020 

Создание системы автоматического определения растояния на базе оптического 

дальномера. Сравнение результатов по быстродействию  платформы Raspberry 

pi и Arduino UNO 

 

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

Група І-М219. «Програмування мобільних пристроїв» 

• проробити теоретичний матеріал, що стосується передачі даних між 

фрагментом і керуючої активністю, роботи з базою даних SQLite, Loader і 

LoaderManager – асинхронні операції з базами даних, визначення і 

застосування стилів до компонентів GUI 

• створити додаток, який реалізує механізм обміну даних (по варіантах): 

1. Записник 

2. Кулінарна книга 

3. Тестування з мови 

4. Створення списку покупок 

5. Телефона книга 

mailto:sergeypaschenkospu@gmail.com


6. Додаток для фітнесу 

7. Додаток Нагадування 

8. Тестування з програмування 

 


