
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«СПЕЦІАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З 

ІНФОРМАТИКИ» 

курс VІ 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології (Інформатика) 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів –теоретичне запитання, по 15 

балів – 2 практичні завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Технології розв’язання задач науки й інженерії на комп'ютерах. Огляд 

математичних пакетів.  

2. Постановка задач прикладної математики, що зводяться до систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь. 

3. Проблеми, що виникають при розв’язанні систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Умови існування рішення системи. 

4. Основні прямі методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

5. Вбудовані функції Mathcad і Matlab для розв’язання систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь. 

6. Визначення, загальні відомості про нелінійні алгебраїчні рівняння. 

7. Розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь ітераційним методом. 

8. Вбудовані функції Mathcad і Matlab для розв’язання нелінійних алгебраїчних 

рівнянь. 

9. Знаходження коренів нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

10. Знаходження коренів поліномів. Умови існування дійсних і комплексних коренів 

поліномів. 

11. Інтерполяція функції. Лінійна інтерполяція. 

12. Поліноміальна інтерполяція вибіркових даних. 



13. Задача апроксимації двомірних вибіркових даних. Лінійна апроксимація на базі 

метода найменших квадратів.  

14. Задача апроксимації багатомірних вибіркових даних. Лінійна апроксимація на базі 

метода найменших квадратів. 

15. Нелінійна апроксимація двомірних вибіркових даних. 

16. Поліноміальна апроксимація двомірних вибіркових даних методом найменших 

квадратів. 

17. Вбудовані функції Mathcad  для розв’язання задач поліноміальної інтерполяції 

вибіркових даних. 

18. Вбудовані функції Mathcad  для розв’язання задач поліноміальної  апроксимації 

вибіркових даних. 

19. Рішення задач оптимізації цільової функції в Mathcad. Задачі лінійного 

програмування. 

20. Чисельне розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. 

21. Вбудовані функції Mathcad  для розв’язання звичайних диференціальних рівнянь. 

22. Матриці й дії над ними в Mathcad і Matlab. 

23. Зворотна матриця, умови її існування. 

24. Трансформація матриць, вставка і вилучення рядків і стовпчиків. 

25. Програмування в середовищі Mathcad з використанням програм-функцій. 

26. Програмування в середовищі Mathcad. Оператор розгалуження if. 

27. Програмування в середовищі Mathcad. Цикли for i while. 

28. Програмування в середовищі Mathcad алгоритму Евкліда. 

 

Екзаменатор Бессалов А.В. 

Завідувач кафедри Бурячок В.Л. 


