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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

12 Інформаційні 

технології  
 

Нормативна  

Модулів – 1 

Спеціальність  

122 Комп’ютерні науки 
 

Рік підготовки: 

2-й 

Змістових модулів – 3 

 
Семестр 

4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

Загальна кількість годин – 

128 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2,7 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

32 год. 

Практичні, семінарські 

----- 

Лабораторні 

32 год. 

Самостійна робота 

64 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс «Математичні методи дослідження операцій» є нормативною дисципліною 

циклу професійної та практичної підготовки. 

 

Мета – ознайомити студентів з сучасними системами комп’ютерного моделювання 

при розв’язанні задач математичного програмування і вирішенні оптимізаційних задач.  

 Завдання – в достатній мірі опрацювати основні методи розв’язування математичних 

задач, на яких ґрунтується сучасна математична теорія дослідження операцій та оптимізації 

процесів, зокрема, методи програмування, сітьового планування, методи стохастичної 

оптимізації та оптимального керування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  

 Класи задач математичного програмування; 

 методи розв’язання задач лінійного та нелінійного програмування; 

 синтаксис мови програмування MATLAB та її основні можливості; 

 основи проведення обчислень в системі MathCAD; 

 методи прийняття рішень у теорії кооперативних ігор двох осіб; 

 методи прийняття рішень в умовах неповних даних (транспортна задача; задача 

комівояжера) 

вміти:  

 Використовувати знання з математичного аналізу (розв’язування лінійних та нелінійних 

систем алгебраїчних рівнянь; обчислення визначених інтегралів; інтерполювання 

функціональних залежностей; розв’язування диференціальних рівнянь); основ аналітичної 

геометрії; теорії ймовірності та математичної статистики (статистично опрацьовувати 

результати експерименту; перевіряти статистичні гіпотези) для розв’язку задач 

оптимізації, теорії ігор, теорії складних мереж ; 

 класифікувати задачі математичного програмування; 

 описувати алгоритми розв’язування задач математичного програмування; 

 формулювати опорні плани та визначати критерії оптимальності транспортної 

задачі; 

 розв’язувати задачу коміявожера – як приклад задачі цілочисельного 

програмування 

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики “вища математика”, 

“дискретна математика”, “теорія алгоритмів”, “алгоритмізація і програмування” “теорія 

ймовірностей та математична статистика” 

   

В подальшому, знання отримані студентами з курсу «Математичні методи 

дослідження операцій» будуть використовуватись при вивченні наступних 

дисциплін:, теорія прийняття рішень, управління ІТ-проектами, бази даних та знань. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.  Дослідження лінійних моделей. 

 

Тема 1. Структура і математичний опис задач оптимізації. Загальна задача 

математичного програмування їх класифікація. Постановка задачі математичного 

програмування. Допустимі, опорні та оптимальні розв’язки. Робота з масивами даних в 

системі  MATLAB (оператори, функції логічні та математичні, основні операції над 

масивами, графічні команди). Функції, m –файли, файли- сценарії, файли-функції у у MATLAB. 

Побудова графіків функцій на площині та в просторі у MATLAB. Засоби налагодження та 

оптимізація програми у MATLAB. Аналіз, апроксимація та інтерполяція даних у MATLAB. Рішення 

оптимізаційних задач з використанням системи MathCAD. 

Тема 2. Лінійне програмування. Постановка та приклади задач лінійного програмування. 

Геометрична інтерпретація та властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Алгебра 

симплекс методу. Двоїстість у задачах лінійного програмування. Постановка задач 

цілочисельного програмування. Задача комівояжера.  

 

Змістовий модуль 2.  Дослідження нелінійних моделей 

Тема 3. Нелінійне програмування. Математичні основи опуклого програмування. Опуклі 

множини та функції..  Метод множників Лагранжа. Теорема Куна – Таккера. Задача 

квадратичного програмування та її розв’язання. Умови оптимальностi в задачi мiнiмiзацiї. 

Двоїсті задачі опуклого програмування. Моделювання коливних систем. Створення та 

опрацювання сигналів з лінійним, квадратичним, логарифмічним законом зміни частоти. 

Моделювання електричного поля системи нерухомих зарядів в середовищі MATLAB. Моделювання 

магнітного поля провідника зі струмом в середовищі MATLAB. Задача ієрархічного кластерного 

аналізу. 

Тема 4. Теорія ігор. Поняття стратегії. Гра з сідловою точкою. Чисті і змішані стратегії. S-

гра. Теорема про мінімакс. Геометрична ілюстрація принципу мінімакса в грі 2×n. Розв’язок 

матричних ігор. Статистичні ігри з проведенням одиничного експерименту. Статистичні ігри з 

послідовними вибірками. 

Змістовий модуль 3.  Динамічне програмування. 

Тема 5. Метод динамічного програмування. Динамічне програмування і варіаційне числення 

Тема 6. Моделі випадкових процесів. Керовані марковські процеси. Теорія масового 

обслуговування 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Змістовий модуль 1. Дослідження операцій. Лінійні моделі 

Тема 1. Структура і математичний 

опис задач оптимізації. 

9 6 --- 2 --- 3 

Тема 2. Лінійне програмування 
27 6 --- 10 --- 12 

Контрольне опитування 1 
2  ---  2  

Разом – змістовий модуль 1 38 12 --- 12 2 15 

Змістовий модуль 2. Дослідження нелінійних моделей 

Тема 3. Нелінійне програмування 27 6 --- 10 --- 13 

Тема 4. Теорія ігор 
10 6 --- 2 --- 2 

Контрольне опитування 2 
2  ---  2  

Разом – змістовий модуль 2 39 12 --- 12 2 15 

Змістовий модуль 3. Дослідження нелінійних моделей 

Тема 5. Метод динамічного 

програмування. 

 4  4  18 

Тема 6. Моделі випадкових процесів  4  4  16 

Контрольне опитування 3 
    2  

Разом – змістовий модуль 3 39 8 --- 8 2 34 

Усього годин  128 32 --- 32 2 64 

 

 

5. Теми лекційних занять 
№ з/п Назва теми К-сть годин 

1.  Загальна задача математичного програмування їх класифікація. 

Постановка задачі математичного програмування. Допустимі, 

опорні та оптимальні розв’язки 

2 

2.  Робота з масивами даних в системі  MATLAB (оператори, функції 

логічні та математичні, основні операції над масивами, графічні 

команди) 

2 
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№ з/п Назва теми К-сть годин 

3.  Постановка та приклади задач лінійного програмування. 

Геометрична інтерпретація та властивості розв’язків задачі 

лінійного програмування 

2 

4.  Алгебра симплекс методу 2 

5.  Постановка задач цілочисельного програмування. Задача 

комівояжера 

2 

6.  Математичні основи опуклого програмування. Метод множників 

Лагранжа 

 

7.  Задача квадратичного програмування та її розв’язання 2 

8.  Поняття стратегії. Гра з сідловою точкою. Чисті і змішані 

стратегії 

2 

9.  Теорема про мінімакс. Геометрична ілюстрація принципу 

мінімакса в грі 2×n 

2 

10.  Розв’язок матричних ігор 2 

11.  Моделі керування запасами 2 

12.  Метод динамічного програмування 2 

13.  Динамічне програмування і варіаційне числення 2 

14.  Моделі випадкових процесів 2 

15.  Керовані марковські процеси 2 

16.  Теорія масового обслуговування 2 

РАЗОМ 32 

 

6. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття в курсі не передбачені. 

 

7. Теми практичних занять 
Практичні заняття в курсі не передбачені. 

 
8. Теми лабораторних  занять 

№ з/п Назва теми К-сть годин 

1.  Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки. Початок роботи в 

системі MATLAB 

2 

2.  Задача лінійного програмування (функція linprog) 2 

3.  Квадратична задача математичного програмування (функція 

quadprog) 

2 

4.  Метод найменших квадратів (функція lsqlin) 2 

5.  Задача цілочисельного програмування (функція bintprog) 2 
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№ з/п Назва теми К-сть годин 

6.  Графічний інтерфейс користувача (Optimization Tool) 2 

7.  Рішення матричних ігор 2 

8.  Рішення задачі мінімаксу (функція fminimax) 2 

9.  Задача нелінійного програмування (метод множників Лагранжа) 2 

10.  Задача нелінійного програмування (функція fmincon) 2 

11.  Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь (функція solve).  2 

12.  Розв’язок лінійних диференціальних рівнянь (функція dsolve).  2 

13.  Метод прямого пошуку (Genetic Algorithm and Direct 

Search Toolbox) 

2 

14.  Рішення оптимізаційних задач (знаходження мінімуму 

функціоналу) з використанням системи MathCAD 

2 

15.  Розв’язок транспортної задачі в системі MathCAD 2 

16.  Захист лабораторних робіт 2 

Разом за VI семестр 32 

 

9. Самостійна робота 
Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання лабораторних робіт з даної 

дисципліни в позаучбовий час студентам надається можливість користуватись 

можливостями комп’ютерних класів. 

Студенти мають можливість отримати консультації з питань дисципліни в лектора. 

Час відведений на самостійну роботу, можна розподілити на виконання таких завдань: 

закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лабораторних занять та виконання 

індивідуальних завдань (див теми далі). Дані завдання передбачають вміння застосувати 

набуті знання в середовищі програмування MATLAB до моделювання фізичних процесів та 

створення математичних об’єктів 

 

 

 

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

№ з/п Назва теми К-сть годин 

1.  Двоїстість у задачах лінійного програмування [1] 2 

2.  Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування [1] 2 
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3.  Функції, m –файли, файли- сценарії, файли-функції у у MATLAB [5] 2 

4.  Побудова графіків функцій на площині та в просторі у MATLAB [5] 2 

5.  Засоби налагодження та оптимізація програми у MATLAB [5] 2 

6.  Аналіз, апроксимація та інтерполяція даних у MATLAB [3] 2 

7.  Статистичні ігри з проведенням одиничного експерименту 2 

8.  Статистичні ігри з послідовними вибірками 2 

9.  Екстремуми функцій однієї та багатьох змінних  [4] 2 

10.  Опуклі множини та функції [4] 2 

11.  Умови оптимальності в задачі мінімізації [4] 2 

12.  Теорема Кунна – Таккера [4] 2 

13.  Двоїсті задачі опуклого програмування [4] 2 

14.  Операції лінійної алгебри над матрицями в середовищі MATLAB 2 

15.  Знаходження площ плоских фігур (визначений інтеграл) в середовищі 

MATLAB 

2 

16.  Опрацювання лекційного матеріалу 15 

17.  Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів 15 

18.  Підготовка до модульних контрольних опитувань 4 

 Разом 64 

 
10. Методи навчання 

Навчальні заняття проводяться у формі лекційних та лабораторних робіт. Лекція  – 

основна форма проведення навчальних занять, призначена для засвоєння теоретичного 

матеріалу. Під час лабораторних занять студент під керівництвом викладача набуває 

практичних навичок використання обчислювальних методів програмування задач 

дослідження операцій Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерному класі 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів складається з 

таких видів робіт:  

− підготовка до лекцій та лабораторних робіт,  

− оформлення звітів про виконані лабораторні роботи, 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни, 

− підготовка до модульних контрольних опитувань. 
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11. Методи контролю  

Контроль засвоєння матеріалу включає: 

1. поточний контроль складається з допуску та захисту лабораторних робіт; написання 

трьох контрольних робіт у формі тестів; виконання індивідуальних завдань, що 

виносяться на самостійне опрацювання. 

2. підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Передбачає виконання усіх 

лабораторних робіт та опрацювання тем, винесених на самостійне опрацювання.  

 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам для заліку  

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (три контрольні тестові 

опитування 30 балів), лабораторні роботи та оцінка їх виконання (40 балів), залік у письмовій 

формі (30 балів). Сумарна оцінка виставляється за 100-бальною шкалою. 

При оцінюванні лабораторної роботи враховується підготовка до виконання 

лабораторної роботи, хід виконання лабораторної роботи, оформлення звіту, отримані 

результати та захист звіту про виконану лабораторну роботу. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Лабораторні 

роботи 

Залік Сума 

Змістовий 

 Модуль 1 

Змістовий 

Модуль 2 

Змістовий 

Модуль 3 
   

Т1 – Т2 Т3– Т4 Т5 – Т6    

10 10 10 40 30 100 
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Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

за 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

іспит залік 

90-100 А 5 відмінно 

зараховано 

81-89 В 
4 добре 

71-80 С 

61-70 D 
3 задовільно 

51-60 Е 

21–50 FX 2 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-20 F 2 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним  

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним  

вивченням 

дисципліни 
 

12. Методичне забезпечення 
Тексти лекцій та методичні розробки до виконання лабораторних робіт в системі Moodle 
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13. Рекомендована література 
Базова 

1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1.Лінійні моделі: підручник. 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 168с. 

2. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 2.Алгоритми оптимізації на 

графах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007, 120 с. 

3. Поршнев С.В. MATLAB 7 : Основы роботы и программирования – Москва, Изд. Бином, 

2008 , 319 с. 

4. Моклячук М. П. Основи опуклого аналiзу. Навчальний посiбник. – Київ, Видавництво 

ТВiМС, 2004, 236 с. 

5. Мочульський Ю. MATLAB у фізичних дослідженнях. Навчально-методичний посібник – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004, 119 с.  

6.  Ланде Д. В., Зубок В. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

“ММДО” - Київ Видавництво ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2013, 90с. 

 

 

Допоміжна  

1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 4.Динамічне 

програмування. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013, 120 с. 

2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2006. 

3. 3. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Збірник задач. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2007. 

4. 4. Наконечний С. І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. - К.: 

КНЕУ, 2003. 

 

 

 

 


