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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 Мета дисципліни - активно закріпити, узагальнити, поглибити й розширити 
знання, отримані при вивченні базових загальнонаукових і загально технічних 
дисциплін, придбати нові знання та сформувати вміння й навички, необхідні для 
вивчення спеціальних дисциплін у відповідності з напрямком підготовки і для 
наступної фахової діяльності. Дисципліна має самостійне значення як формуюча 
модель спеціаліста, що працює в галузі інформаційних технологій. Завдання 
дисципліни полягають у вивченні загальних положень щодо методів побудови 
математичних моделей, їх розв’язуванні та аналізу з метою використання при 
дослідженні операцій. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Програмні результати навчання 

Інтегральна компетентність 

ІК 

Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 

ЗК7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здатність до пошуку, 

оброблення й аналізу 

інформації з різних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 

ПР15. Застосовувати знання методології та 

CASE-засобів проектування складних 

систем, методів структурного аналізу систем, 

об'єктноорієнтованої методології 

проектування при розробці і дослідженні 

функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничотехнічних систем. 

ЗК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здатність генерувати нові ідеї  

(креативність). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 

ПР4. Використовувати методи 

обчислювального інтелекту, машинного 

навчання, нейромережевої та нечіткої 

обробки даних, генетичного та еволюційного 

програмування для розв’язання задач 

розпізнавання, прогнозування, класифікації, 

ідентифікації об’єктів керування тощо. 

ПР17. Виконувати паралельні та розподілені 

обчислення, застосовувати чисельні методи 

та алгоритми для паралельних структур, 
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мови паралельного програмування при 

розробці та експлуатації паралельного та 

розподіленого програмного забезпечення.  

ЗК11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР10. Використовувати інструментальні 

засоби розробки клієнт-серверних 

застосувань, проектувати концептуальні, 

логічні та фізичні моделі баз даних, 

розробляти та оптимізувати запити до них, 

створювати розподілені бази даних, сховища 

та вітрини даних, бази знань, у тому числі на 

хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-

програмування.  

ПР15. Застосовувати знання методології та 

CASE-засобів проектування складних 

систем, методів структурного аналізу систем, 

об'єктноорієнтованої методології 

проектування при розробці і дослідженні 

функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничотехнічних систем.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здатність до математичного 

формулювання та 

досліджування неперервних 

та дискретних математичних 

моделей, обґрунтовування  

вибору методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу 

та інтерпретування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР2. Використовувати сучасний 

математичний апарат неперервного та 

дискретного аналізу, лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, в професійній 

діяльності для розв’язання задач 

теоретичного та прикладного характеру в 

процесі проектування та реалізації об’єктів 

інформатизації.   

ПР3. Використовувати знання 

закономірностей  випадкових явищ, їх 

властивостей та операцій над ними, моделей 

випадкових процесів та сучасних програмних 

середовищ для розв’язування задач 

статистичної обробки даних і побудови 

прогнозних моделей. 

ПР7.  Розуміти принципи моделювання 

організаційно-технічних систем і операцій; 

використовувати методи дослідження 

операцій, розв’язання одно– та 

багатокритеріальних  оптимізаційних 

задач  лінійного, цілочисельного, 

нелінійного, стохастичного програмування.   

СК3 Здатність до логічного 

мислення, побудови логічних 

висновків, використання 

формальних мов і моделей 

алгоритмічних обчислень, 

проектування, розроблення й 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 
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аналізу алгоритмів, 

оцінювання їх ефективності 

та складності, розв’язності та 

нерозв’язності алгоритмічних 

проблем для адекватного 

моделювання предметних 

областей  і створення 

програмних та інформаційних 

систем. 

ПР2. Використовувати сучасний 

математичний апарат неперервного та 

дискретного аналізу, лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, в професійній 

діяльності для розв’язання задач 

теоретичного та прикладного характеру в 

процесі проектування та реалізації об’єктів 

інформатизації.   

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати 

алгоритми розв’язання обчислювальних та 

логічних задач, оцінювати ефективність та 

складність алгоритмів на основі застосування 

формальних моделей алгоритмів та 

обчислюваних функцій.  

СК4 Здатність використовувати 

сучасні методи 

математичного моделювання 

об’єктів, процесів і явищ, 

розробляти моделі й 

алгоритми чисельного 

розв’язування задач 

математичного моделювання, 

враховувати похибки 

наближеного чисельного 

розв’язування професійних 

задач. 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 

ПР6.  Використовувати методи чисельного 

диференціювання та інтегрування функцій, 

розв'язання звичайних диференціальних та  

інтегральних рівнянь, особливостей 

чисельних методів та можливостей їх 

адаптації до інженерних задач, мати навички 

програмної реалізації чисельних методів.  

СК5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних 

системах різного 

призначення, визначати їх 

оптимальні розв’язки, 

будувати моделі 

оптимального управління з 

урахуванням змін 

економічної ситуації, 

оптимізувати процеси 

управління в системах 

різного призначення та рівня 

ієрархії. 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 

ПР7.  Розуміти принципи моделювання 

організаційно-технічних систем і операцій; 

використовувати методи дослідження 

операцій, розв’язання одно– та 

багатокритеріальних оптиміза-ційних задач 

лінійного, цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування.   
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Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Лінійне програмування 

 

Тема лекційного заняття 1. Головні поняття оптимізації.  

Задачі оптимізації. Оптимізаційні дослідження. Методи побудови 

математичних моделей. 

Тема лекційного заняття 2. Лінійне програмування. 

Постановка задачі. Канонічна форма задач  лінійного програмування.   

Тема лекційного заняття 3. Графічний метод розв’язання задачі 

лінійного програмування.  

Геометрія обмежень ЗЛП на площині. Цільова функція на площині, 

переваги та недоліки графічного методу 

Тема лекційного заняття 4. Симплексний метод розв’язання задачі 

лінійного програмування. 

Ідея та геометрія симплексного методу (СМ). Алгоритм СМ. 

 Застосування гаусових та жорданових таблиць при реалізації 

алгоритму. Теоретичні засади СМ. Метод штучного базису (МШБ) розв’язання 

задачі – один із версій симплексного методу. Теоретичне обґрунтування МШБ. 

Тема лекційного заняття 5. Теорія двоїстості та аналіз лінійних 

моделей оптимізаційних задач. 

Математичні моделі пари двоїстих задач (ПДЗ). Двоїсті симплексні 

таблиці. Теоретичні засади двоїстості. Геометрія ПДЗ. Ідея та геометрія 

двоїстого симплексного методу (ДСМ). Алгоритм ДСМ. Реалізація алгоритму 

ДСМ у симплексних таблицях. 

Тема лекційного заняття 6. Цілочислові задачі ЛП. 

Основні особливості ЗНЛП.  Цілочислове програмування. Методи 

відтинання. Метод Гоморі Комбінаторні     методи.     Метод гілок     та 

границь. Приклади застосування цілочислових задач лінійного програмування у 

плануванні та управлінні виробництвом. 

Тема лекційного заняття 7. Динамічне програмування. 

Сутність задач динамічного програмування. Задача про розподіл 

капіталовкладень між підприємствами. Принцип оптимальності. Багатокроковий 

процес прийняття рішень. Приклади      розв’язування задач динамічного 

програмування. 
 

Змістовний модуль 2.  Оптимізація на графах 
 

Тема лекційного заняття 1. Задача про найкоротший ланцюг, алгоритм 

Дейкстри.  

Математична модель і алгоритм розв’язання задачі про найкоротший шлях. 

Тема лекційного заняття 2. Задача про найкоротший ланцюг, алгоритм 

Флойда.  

Математична модель і алгоритм розв’язання задачі про багатополюсну 

мережу.  

Тема лекційного заняття 3. Задача про дерево – кістяк. 
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Математична модель і алгоритм розв’язання задачі про оптимальне дерево-

кістяк. 

Тема лекційного заняття 4. Задача про призначення.  

Математична модель і алгоритм розв’язання задачі про призначення. 

Тема лекційного заняття 5. Задача про максимальний потік.  

Максимальний потік з джерела в стік для мережі заданої конфігурації. 

Принцип дії алгоритму для знаходження максимального потоку. 
 

Змістовний модуль 3.  Курсова  робота 
Тема 1. Задачі для курсової роботи вибирається згідно з приведених 

варіантів. 

 

            Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Задачі лінійного програмування 

2 Постановка задачі лінійного програмуванняи та канонічна 

постановка задачі 

3 Графічний метод розв’язання ЗЛП 

4 Теоретичні засади СМ. Метод штучного базису (МШБ) 

5 Двоїсті симплексні таблиці 

6 Пакети прикладних програм реалізації та аналізу математичних 

моделей проблемних ситуацій 

7 Цілочислові задачі лінійного програмування 

8 Приклади розв’язування задач динамічного програмування 
  

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Математичне програмування 

2 Необхідність розробки та застосування методів      

математичного моделювання      проблемних ситуаціях 

3 Теоретичні засади двоїстості 

4 Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових задач 

лінійного програмування 

5 Критерії оптимальності. Фундаментальна цінність моделі 
6 Приклади розв’язування задач ДП 

 7 Особливості математичної постановки задач СП 

 

 

8 Одноетапні задачі стохастичного програмування. 

Двохетапні задачі стохастичного програмування 

9 Пакети прикладних програм реалізації та аналізу 

математичних моделей проблемних ситуацій 
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Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий модуль 

№ №1 

Змістовий модуль  

№ 2 

Змістовий модуль  

№ 3 

40 30 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

1. Дослідження операцій: навчальний посібник / О.О. Терентьєв,  О.В. Доля, 

О.І. Баліна. – К.: Компрінт, 2020. – 116 с.:іл. 
2. Дослідження операцій: методичні вказівки до виконання курсових робіт 

/Уклад. О.О. Терентьєв.– К.: КНУБА, 2020. – 24 с. 

3. Дослідження операцій: методичні вказівки до виконання практичних робіт 

/Уклад. О.О. Терентьєв.– К.: КНУБА, 2020. – 23 с. 

4. Основи математичних методів дослідження операцій/ Лавров Є.А., 

Клименко Н.А., Перхун Л.П., Попрозман Н.А., Сергієнко В.А./ За ред Н.А. 

Клименко.-К.: ЦК "Компринт, 2015-452с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

http://library.knuba.edu.ua 

 
 

http://library.knuba.edu.ua/

