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2. Коротка анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Математичні методи дослідження операцій» належить до обов’язкових 

дисциплін циклу загальної підготовки освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 126 
«Інформаційні системи та технології». Викладається у 6 семестрі (третій курс) обсягом 4,0 кредити ECTS. 
Формою підсумковою контролю є екзамен. 

Мета вивчення – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок формалізації 
екстремальних виробничих задач та їх розв’язування спеціалізованими оптимізаційними методами із 
застосуванням програмного забезпечення. 

Дисципліна передбачає проведення лекційних, лабораторних занять та консультацій. 
Електронний навчальний курс (Математичні методи дослідження операцій, ID: 4900, Козбур Г.В.) 
містить теоретичні відомості, актуальний календарний план роботи, завдання лабораторних робіт та 
вказівки до їх виконання, систему тестів та систему оцінювання). 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен: 
- вміти формалізувати виробничі задачі екстремального змісту;  
- знати основні методи та алгоритми оптимізації розв’язків задач планування виробництва; 
- вміти складати двовимірні плани розподільчого типу;  
- уміти проводити післяоптимізаційний аналіз виробничої задачі та розробляти практичні 

рекомендації з прийняття рішень; 
- вміти застосовувати отримані знання для аналізу, моделювання і розв’язання прикладних задач із 

застосуванням комп’ютерної техніки. 
 

3. Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей.  
 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в області інформаційних систем та технологій, або в процесі навчання, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, які потребують застосування теорій та 
методів інформаційних технологій. 

 

Загальні компетентності (КЗ): 

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності;  
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КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел. 
 

Спеціальні (фахові) компетентності (КС): 
КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область; 
КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, 
технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші). 
КС 6. Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань та обов’язків; 
КС 9. Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції. 
КС 11. Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням 
математичних моделей і методів; 
КС 12. Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та 
технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет); 
КС 13. Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних 
даних і отриманих рішень. 
 

Програмні результати навчання (ПР) згідно освітньої програми: 

ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій 
моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних систем та технологій. 
ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, 
навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого 
рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних систем та технологій.  
ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів 
та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях. 
ПР 6. Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних систем, практичні навички 
програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з 
метою їх запровадження у професійній діяльності. 
 

4. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 18 

лабораторні заняття 36 

самостійна робота 66 

Всього за дисципліну 120 
 

 

5. Ознаки дисципліни: 
 

Рік викладання Семестр Курс Спеціальність 
Обов’язкова/ 

вибіркова 

2020 6 3 126 «Інформаційні системи та технології» Обов’язкова 
 

6. Пререквізити 
Студенти повинні володіти базовими знаннями з вищої математики, програмування.  
 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання: 
ПК з Microsoft Office 365, Інтернет, пакет MatLab. 
 

8. Політика дисципліни 
Усі процедури навчального процесу під час викладання дисципліни відповідають положенню про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу та недопущення академічного плагіату в 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. 

 

9. Схема дисципліни 
 

 Теми лекцій 
1. Вступ до дисципліни. Приклади задач ДО. Побудова математичних моделей задач 

математичного програмування. 



2. Задачі лінійного програмування, різні форми запису. Допустимий та оптимальний плани задачі 
ЛП. 

3. Геометрична інтерпретація задач ЛП. Графічний метод розв’язування задач ЛП. 
4. Симплекс-метод розв’язування задач ЛП. Теоретичні основи методу. Основні властивості 

розв’язків задачі ЛП. Критерій оптимальності. 
5. Метод штучного базису розв’язування задачі ЛП. 
6. Двоїстість у лінійному програмуванні. Економічна інтерпретація двоїстих задач. 
7. Цілочисельне програмування. Методи розв’язування задач ЦЛП. 
8. Математична постановка транспортної задачі. Методи складання початкових планів. Критерій 

оптимальності плану ТЗ. Метод потенціалів. 
9. Поняття про нелінійні оптимізаційні моделі. Поняття про динамічне та стохастичне 

програмування. Багатокритеріальні задачі. 
  

 Теми лабораторних робіт 
1. Побудова математичної моделі задачі планування виробництва. Приведення задачі до 

симетричної чи канонічної форми. 
2. Розв’язування задачі ЛП графічним методом. 
3. Розв’язування задачі ЛП в середовищах Excel та Matlab. 
4. Розв’язування задачі ЛП методом штучного базису. Побудова та розв’язування двоїстої задачі. 
5. Розв’язування задачі ЦЛП в середовищі Excel. 
6. Складання початкових планів ТЗ. Розв’язування ТЗ в середовищі Excel. 

 

 Види самостійної роботи 
1. Опрацювання матеріалу лекцій. 
2. Опрацювання теоретичного матеріалу, що не виноситься на лекції. 
3. Підготовка до захисту лабораторних робіт №№1-6. 
4. Підготовка до тестів №№1, 2. 
5. Підготовка до екзамену. 

  

 

10. Система оцінювання та вимоги 
Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен. 
Підсумкова семестрова оцінка заліку складається з суми балів, отриманих студентом при захисті 
лабораторних робіт, двох тестувань (за перший та другий модулі) та отриманих балів за екзамен.  
За виконання 6-ти лабораторних робіт студент отримує максимально 60 балів (10*6). 
За успішне проходження Тесту №1 студент отримує 8 балів, Тесту №2 – 7 балів. 
Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен у формі підсумкового тестування або 
письмового іспиту (максимум – 25 балів). 
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(тестування) 
Практична 
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Теорія 

(тестування) 
Практична 
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Теорія 

(тестування) 
Практична 

робота 

5 20 5 20 5 20 

75 б. 25 б. 
100 

балів Лекції 1, 2 Лаб.р.1 10 Лекція 4 Лаб.р.3 10 Лекція 7 Лаб.р.5 10 

Лекції 3 Лаб.р.2 10 Лекція 5,6 Лаб.р.4 10 Лекція 8 Лаб.р.6 10 

До підсумкового семестрового контролю (складання екзамену) допускаються студенти, які 
протягом семестру виконали всі види навчальної роботи, успішно пройшли проміжні (модульні) 
контролі і набрали не менше 45 балів.  

Підсумкова оцінка записується за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу 
Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). 
 

11. Навчально-методичне забезпечення 
Електронний курс «Математичні методи дослідження операцій» в системі електронного навчання 
Atutor (ID: 4900, Козбур Г.В., Дмитроца Л.П.), який  містить: 

- актуальний календарний план проходження дисципліни; 
- терміни захистів лабораторних робіт та систему оцінювання; 
- терміни проходження тренувальних та підсумкового тесту; 

- завдання та інструкції до виконання лабораторних робіт та схему оцінювання; 
- усі актуальні оголошення, опитування, рекомендації, тощо. 
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