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АНОТАЦІЯ 

 

Математичне моделювання процесів, явищ, об'єктів і систем дає змогу 

глибше проникнути в їх суть, виявляти властивості, прогнозувати їх розвиток 

та активно керувати процесами їх функціонування. Математичне 

моделювання – це сучасний інструмент наукових та інженерних досліджень у 

різних галузях знань. Такі дослідження ґрунтуються на методології 

математичного моделювання, сутність якої полягає у заміні досліджуваного 

об’єкту його математичною моделлю та її подальшому вивченню за 

допомогою обчислювально-логічних алгоритмів, що реалізуються на 

комп’ютерах. Для побудови та дослідження математичних моделей широко 

використовуються відомі та розробляються нові обчислювальні методи.  

У цілому, спеціальність окреслює наукові напрямки, спрямовані на 

удосконалення методів і засобів математичного та комп’ютерного 

моделювання, обчислювальних методів, призначених для використання при 

всебічному дослідженні і створенні об’єктів та систем технічного 

призначення або створення нових апаратних чи апаратно-програмних засобів 

моделювання й обчислення. 

 

Список питань 

для вступного кзамену до аспірантури за спеціальністю 

 

113 –  Прикладна математика 

 

Математичне моделювання 

 

1. Поняття моделі та математичного моделювання. Властивості та 

класифікація моделей. 

2. Аналітичне моделювання. Особливості аналітичного динамічного 

моделювання. Особливості аналітичного та статичного моделювання. 

3. Імітаційні системи та моделі. Ідентифікаційні методи побудови 

математичних моделей. 

4. Математичні моделі динамічних процесів з розподіленими 

параметрами. Коректність моделей. 

5. Похибки та властивості обчислювальних алгоритмів. 

6. Комп’ютерне моделювання. Моделювання з використанням 

математичних пакетів. 

7. Побудова комп’ютерних, зокрема програмних, програмно-апаратних, 

аналогових, гібридних систем моделювання, а також систем, методів та 

засобів натурного та напівнатурного моделювання, включаючи їх 

структурну та алгоритмічну організацію та інформаційні технології їх 

використання при проведенні досліджень. 
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Методи оптимізації 

 

1. Моделі лінійного програмування. Постановка задач ЛП. Приклади 

задач ЛП. 

2. Симплексний метод розв’язування задач ЛП. Постановка і особливості 

задачі нелінійного програмування.  

3. Графічний метод розв’язування задачі нелінійного програмування. 

4. Методи негладкої оптимізації (найшвидшого спуску, узагальнених 

градієнтів).  

5. Алгоритми стохастичної оптимізації.  

6. Основні поняття теорії ігор. 

7. Постановка задачі динамічного програмування. Суть обчислювального 

методу динамічного програмування.  

8. Метод максимальної правдоподібності.  

. 

Числові методи 

 

1. Загальна теорія похибок.  

2. Наближення функцій.Задача інтерполювання. Інтерполяційні 

многочлени Лагранжа та Ньютона. 

3. Інтерполяційні кубічні сплайни та інтерполювання сплайнами. 

Середньоквадратичні наближення. Метод найменших квадратів. 

4. Метод Гаусса. метод квадратного кореня для СЛАР із симетричними 

матрицями. 

5. Ітераційні методи розв’язування СЛАР. 

6. Ітераційні методи розв’язування нелінійних рівнянь та систем. 

 

               Елементи загальної  теорії диференціальних та 

диференціально-функціональних рівнянь 

1. Існування та єдиність розв'язку задачi Кошi для рiвняння першого 

порядку. 

2. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку та рівняння з відокрем-

люваними змінними.  

3. Фундаментальна система розв'язків і загальний розв'язок лінійного 

однорідного диференціальні рівняння n-го порядку. 

4. Лінiйнi диференцiальнi рiвняння n-го порядку зі сталими коефiцiєнтами. 

Метод варіації сталих для розв’язування неоднорідних диференціальних 

рiвнянь. 

5. Стійкість розв’язків диференціальних рівнянь. Стійкість лінійних систем 

зі сталими коефіцієнтами. Дослідження на стійкість за першим 

наближенням. 

6. Означення і класифікація диференціальних рівнянь з аргументом що 

відхиляється.  

7. Постановка початкової задачі для диференціальних рівнянь з аргументом 

що відхиляється. Метод кроків її розв’язування. 
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Числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь 

 

1. Однокрокові методи чисельного інтегрування задачі Коші. Явний і 

неявний методи Ейлера, явні методи Рунге-Кутти.  

2. Багатокрокові методи числового інтегрування задачі Коші. Методи 

Адамса та Гіра. 

3. Збіжність і стійкість багатокрокових методів. 

4. Різницеві методи розв’язування лінійної крайової задачі для звичайного 

диференціального рівняння. 

5. Числове розв’язання мішаної задачі для лінійного гіперболічного 

рівняння. 

6. Різницеві схеми для мішаної задачі для рівняння теплопровідності. 

  

Теорія ймовірностей та математична статистика 

 

1. Методи статистичного оцінювання параметрів моделей.  

2. Властивості статистичних оцінок параметрів: незміщеність, 

спроможність, ефективність. 

3. Статистична гіпотеза, основні поняття та приклади. 

4. Метод максимальної правдоподібності. Метод найменших квадратів. 

5. Оцінка параметрів часових рядів. 

 

Елементи теорії графів 

 

1. Визначення графа. Способи задання графів. 

2. Дерева і ліс. Ізоморфізм графів. 

3. Ейлерові та Гамільтонові цикли.  

 

Програмне та інформаційнезабезпечення 

 

1. Операційні системи.  

2. Процедурне та об’єктно-орієнтоване програмування. 

3. Офісні системи (електронні таблиці, редактори текстів тощо). 

4. Інформаційні системи. Пакети програм і системи підтримки прийняття 

рішень. 

5. Бази даних і системи керування базами даних. 

6. Технологія обчислювального експерименту в науковому дослідженні. 

Планування експериментів.  

  
 

Інтелектуальні системи прийняття рішень 

 

1. Продукційна, семантична та фреймова моделі представлення знань.  

2. Біологічні основи штучних нейронних мереж. Правило Хебба. Простий 

перцептрон Розенблатта. 
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3. Математична модель нейрона. Типи функцій активації.  

4. Одношарові та багатошарові мережі прямого поширення.  

5. Моделі навчання нейронних мереж (на основі корекції помилок, на 

основі пам’яті, навчання за Хеббом, конкурентне навчання).  
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