
 

Назва дисципліни  
Методи оптимального проектування 

 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

фізико – енергетичний факультет  

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах 

5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Стрельнікова О.О. 

elena15@gmx.com 

0505193105 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Студенти мають володіти основами математичного аналізу, 

теорії функцій багатьох змінних, знати умови існування 

екстремумів функцій однієї та багатьох змінних, мати 

навички програмування на сучасному рівні 

Опис 

Мета дисципліни.  
 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з 

методологією сучасних методів оптимального 

проектування конструкцій, формування базових 

теоретичних знань математичних основ оптимізації, 

ознайомлення з чисельними методами розрахунків 

елементів і машин і відповідним програмним 

забезпеченням 

Очікувані результати навчання.  

Отримані під час навчання знання та навички дадуть 

майбутнім фахівцям можливість самостійно формулювати 

та розв’язувати задачі оптимального проектування 

конструкцій, запропоновувати варіанти оптимального 

керування технічними процесами. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Аудіторні 

Основи теорії оптимізації. Параметри проектування. 

Цільова функція. Обмеження у вигляді нерівностей. 

Обмеження у вигляді рівностей. Локальний та глобальний 

оптимум. Метод дихотомії. Точність метода дихотомії. 

Метод «золотого перетину». Метод Фібоначчі. 

Порівняння методів одновимірного пошуку. Наявне 

програмне забезпечення для задач одновимірного 

оптимального пошуку. Метод покоординатного 

спуску. Метод виключення областей. Методи 

випадкового пошуку. Градієнтні методи. Метод 

найшвидшого  спуску. Метод Флетчера – Ривса. Метод 

Девідона-Флетчера-Пауелла.  Метод конфігурацій 

Хука-Дживса. Метод Розенброка. Симплекс-метод. 

Метод Нелдера-Мида. Основна задача оптимального 
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керування. Принцип максимуму Понтрягіна. Умова 

трансверсальності. Системи з розподіленими параметрами. 

Зв’язок теорії оптимального керування та варіаційного 

числення. Дискретні системи. Чисельні методи розв’язання 

задач оптимального керування. 

Самостійна робота 

Класичні і еволюційними методи оптимізації конструкцій; 

Генетичні алгоритми 

Методи, засновані на використанні штучних нейронних 

мереж;  

Самостійне розв’язання задач оптимізації з використанням 

комп’ютерних програм. 

 

Методи контролю результатів навчання 

Самостійні  та модульні роботи 

Контроль знань та умінь студентів 

здійснюється у формі поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання рівня знань студентів 

проводиться за модульно-рейтинговою системою. 

Поточний контроль включає контроль знань, умінь 

та навичок студентів на лекціях, лабораторних, 

практичних та семінарських заняттях та під час 

виконання індивідуальних навчальних завдань та 

модульних контрольних робіт. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзаменів, заліків та 

випускної атестації 
 

Мова викладання.  

Англійська, українська, російська 

 


