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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на освоєння сучасних методів безумовної оптимізації та дослідження операцій з застосуванням інформаційних 
комп’ютерних технологій 

Мета та цілі Виробити у студента теоретичні уявлення та практичні навички щодо методів оптимізації та дослідження операцій 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Розв’язувати задачі оптимізації та дослідження операцій з застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій. Володіти навичками 
застосування методів оптимізації для вирішення практичних завдань  
 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 210 год.: лекції – 64 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 114 год. 

Пререквізити 
«Математичний аналіз», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Теорія матриць», «Методи обчислень», «Програмування» 
 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 Вступ до методів оптимізації. Предмет методів 
оптимізації та дослідження операцій. Поняття теорії 
оптимізації. Приклади задач оптимізації. 
Класифікація методів оптимізації. 

Лабораторна 
робота 1 

Програмування методу 
Свенна. 
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Опрацьовування лекційного 
матеріалу. 

Лекція 2 Основи методів одновимірного пошуку. Екстремум 
функції однієї змінної. Унімодальні функції. Інтервал 
невизначеності. Пошук інтервалу невизначеності 
методом Свенна. 

Підготовка до лабораторних занять. 

Лекція 3 Методи зменшення інтервалу невизначеності. 
Рівномірний пошук. Метод бісекції. Метод 
дихотомії. Метод поділу навпіл. Метод адаптації 
кроку. 

Лабораторна 
робота 2 

Програмування методів 
зменшення інтервалу 
невизначеності. 

Історія розвитку та галузі 
використання методів оптимізації та 
дослідження операцій. Лекція 4 Методи Фібоначчі та золотого перетину. Числа 

Фібоначчі. Метод Фібоначчі. Золотий перетин. 
Метод золотого перетину. Порівняння методів 
зменшення інтервалу невизначеності. 

Лекція 5 Методи квадратичної інтерполяції. Метод 
квадратичної інтерполяції з трьома точками. Метод 
квадратичної інтерполяції з двома точками. Метод 
січних. Метод Ньютона. 

Лабораторна 
робота 3 

Програмування методів 
інтерполяції. Використання чисел Фібоначчі та 

золотого перетину. 

Лекція 6 Методи кубічної інтерполяції. Метод кубічної 
інтерполяції з чотирма точками. Метод кубічної 
інтерполяції з трьома точками. Метод кубічної 
інтерполяції з двома точками.  

Теоретична збіжність методів 
одновимірного пошуку. 

Лекція 7 Порівняння методів інтерполяції. Контрольна 
робота № 1. 

Лабораторна 
робота 4 

Дослідження та порівняння 
методів зменшення 
інтервалу невизначеності. 

Лекція 8 Методи безумовної оптимізації. Основи методів 
багатовимірної оптимізації. Екстремум функції 
багатьох змінних. Умови оптимальності першого 
порядку. Умови оптимальності другого порядку. 

Лекція 9 Базові методи безумовної оптимізації. Метод 
циклічного покоординатного спуску. Методи спуску. 
Метод найшвидшого спуску. Обчислення градієнта. 

Лабораторна 
робота 5 

Програмування базових 
методів безумовної 
багатовимірної оптимізації. 

Векторна та матрична алгебра в 
методах оптимізації. 

Лекція 10 Метод Ньютона та його модифікації. Метод 
Ньютона. Метод Ньютона з одновимірним пошуком. 
Метод Ньютона з напрямком спуску.  

 

Лекція 11 Метод Марквардта. Метод Марквардта з 
одновимірним пошуком. Обчислення матриці Гессе. 

Лабораторна 
робота 6 

Програмування методу 
Ньютона та його 
модифікацій. 

 
 

Лекція 12 Методи спряжених напрямків. Властивості 
квадратичної функції. Спряжені вектори. Теорема 
методів спряжених напрямків. Метод Пауелла.  

 
 



Лекція 13 Методи спряжених градієнтів. Метод Флетчера – 
Рівса. Метод Полака – Ріб’єра. 

Лабораторна 
робота 7 

Програмування методів 
спряжених напрямків. 

 
 

Лекція 14 Квазіньютонівські методи. Основи 
квазіньютонівських методів. Метод Бройдена. 
Властивості методу Бройдена.  

 
 

Лекція 15 Метод Девідона – Флетчера – Пауелла (ДФП). 
Властивості методу ДФП. Метод Бройдена – 
Флетчера – Гольдфарба – Шанно (БФГШ). 
Модифікований метод БФГШ. Порівняння методів 
безумовної оптимізації. 

Лабораторна 
робота 8 

Програмування 
квазіньютонівських 
методів. 

 

 

Лекція 16 Методи прямого пошуку. Метод пошуку за зразком 
Бокса. Метод симплексного пошуку. Метод Нелдера 
– Міда. Метод Хука – Дживса. 

 Порівняння методів безумовної 
оптимізації за показниками 
збіжності. 

Лекція 17 Методи мінімізації суми квадратів. Загальна задача 
найменших квадратів. Метод Гауса – Ньютона. 
Реалізація методу Гауса – Ньютона. Метод 
Левенберга – Марквардта. 

 Програмування методів 
прямого пошуку. 

 

 

Лекція 18 Методи глобального пошуку. Методи набросу. 
Метод Вейля. Метод золотого набросу. Реалізація 
методу Вейля. Методи випадкового пошуку. 

 
 

Лекція 19 Генетичні алгоритми (ГА). Методологічні принципи 
ГА. Кодування і декодування спадкової інформації в 
генетичних алгоритмах. Моделювання популяції в 
генетичних алгоритмах.  

 Програмування методів 
мінімізації суми квадратів. 

 

 

Лекція 20 Принципи селекції в генетичних алгоритмах. 
Генетичні оператори. Бінарний генетичний 
алгоритм.  

 
 

Лекція 21 Безперервний генетичний алгоритм. Контрольна 
робота № 2. 

 Програмування методів 
глобального пошуку. 
Програмування ГА. 

 
 

Лекція 22 Методи умовної оптимізації. Загальна задача 
нелінійного програмування (ЗНП). Метод Лагранжа. 
Умови оптимальності другого порядку розв’язку ЗНП 
з обмеженнями-рівностями. Умови оптимальності 
Куна – Таккера.  

 

Типові приклади задач нелінійного 
програмування. 

Лекція 23 Умови оптимальності другого порядку розв’язку ЗНП 
з обмеженнями-нерівностями. Умови оптимальності 
розв’язку загальної ЗНП. Умови оптимальності 
другого порядку розв’язку загальної ЗНП. 

 Програмування методів 
умовної оптимізації. 

 

 

Лекція 24 Методи штрафних функцій. Метод нескінченних 
бар’єрів. Внутрішні штрафні функції. Зовнішні 
штрафні функції.  

 
 



Лекція 25 Методи внутрішньої точки. Методи зовнішньої 
точки. Комбіновані методи штрафних функцій. 

 Програмування методів 
штрафних функцій. 

 
 

Лекція 26 Прямі методи умовної оптимізації. Метод 
комплексів. Модифікований метод деформованого 
багатокутника Модифікований метод Хука – Дживса. 
Метод ковзного допуску. 

 

 

Лекція 27 Методи опуклого програмування. Задачі опуклого 
програмування. Методи можливих напрямків. 
Методи квадратичного програмування. 

 Програмування прямих 
методів умовної 
оптимізації. 

 
Порівняння методів нелінійного 
програмування. 

Лекція 28 Задачі лінійного програмування (ЛП). Задача про 
оптимальність використання ресурсів. Задача про 
складання оптимального раціону. Транспортна 
задача. Канонічний вигляд задачі ЛП. 

 

 

Лекція 29 Основи методів ЛП. Графічне розв’язання задач ЛП. 
Подвійність задач ЛП. Загальні та базисні розв’язки 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

 Програмування методів 
опуклого програмування. 

 
Типові приклади задач ЛП. 

Лекція 30 Симплекс-метод розв’язання задач ЛП. Формування 
початкового опорного плану. Перехід до нового 
опорного плану. Використання штучних змінних для 
початку симплекс-метода. Симплекс-метод. 

 

 

Лекція 31 Методи розв’язання транспортних задач. 
Особливості транспортних задач. Метод потенціалів. 
Методи розв’язання задач лінійного програмування 
високої розмірності. 

 Програмування симплекс-
методу. 

 
Використання методів ЛП в 
практичних задачах. 

Лекція 32 Контрольна робота № 3   
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  
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Пошук інтервалу невизначеності методом Свенна. Метод дихотомії. Метод поділу інтервалу навпіл. Метод Фібоначчі. Метод золотого перетину. Метод квадратичної 
інтерполяції з трьома точками. Метод квадратичної інтерполяції з двома точками. Метод січних. Метод Ньютона для мінімізації функції однієї змінної. Метод кубічної 
інтерполяції з двома точками. Метод циклічного покоординатного спуску. Метод найшвидшого спуску. Метод Ньютона. Метод Ньютона з одновимірним пошуком. 
Метод Ньютона з напрямком спуску. Метод Марквардта. Метод Марквардта з одновимірним пошуком. Методи спряжених напрямків. Метод Флетчера – Рівса. Метод 
Полака – Ріб’єра. Метод Бройдена. Метод Девідона – Флетчера – Пауелла. Метод Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно. Модифікований метод Бройдена – 
Флетчера – Гольдфарба – Шанно. Метод пошуку за зразком Бокса. Метод симплексного пошуку. Метод деформованого багатогранника Нелдера – Міда. Метод Хука – 
Дживса. Загальна задача найменших квадратів. Метод Гауса – Ньютона. Реалізація методу Гауса – Ньютона. Метод Левенберга – Марквардта. Реалізація методу Вейля. 
Методи випадкового пошуку. Бінарний генетичний алгоритм. Безперервний генетичний алгоритм. Метод нескінченних бар’єрів. Внутрішні штрафні функції. Зовнішні 
штрафні функції. Методи внутрішньої точки. Методи зовнішньої точки. Комбіновані методи штрафних функцій. Метод ковзного допуску. Метод Лагранжа. Умови 
оптимальності Куна – Таккера. Задачі опуклого програмування. Методи можливих напрямків. Симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний комп’ютерний клас; Windows 10 Education (Academic Open License); відкрите програмне забезпечення Visual Studio 2017. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


