




 3 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Методи оптимізації і дослідження операцій” 

складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

___________бакалавр_________________________________________________  
                   (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму)  122_- комп’ютерні науки_________________________ 

 

спеціалізації__________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи оптимізації і дослідження 

операцій» є навчання майбутніх спеціалістів методам моделювання та аналізу моделей. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи оптимізації і дослідження 

операцій» є навчити студентів розв’язувати екстремальні задачі у скінченно вимірних 

просторах; побудові систем, що моделюють різноманітні процеси, та методам аналізу цих 

моделей. 

 

1.3. Кількість кредитів − 4 

 

1.4. Загальна кількість годин − 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

 

3-й  

Семестр 

6-й  

Лекції 

32 год.  

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  

Лабораторні заняття 

−  

Самостійна робота, в тому числі 

56 год.  

у тому числі індивідуальні завдання 

10 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

– постановку задачі на безумовний екстремум у скінченновимірному просторі; 

– постановку задачі на умовний екстремум у скінченновимірному просторі; 

– постановку задачі математичного програмування у скінченновимірному просторі 

та метод множників Лагранжа; 

– методи розв’язання задачі лінійного програмування; 

– методи розв’язання транспортної задачі; 

– методи оптимізації потоків у транспортних мережах. 

 
вміти : 

– розв’язувати задачі на безумовний екстремум; 

– застосовувати метод множників Лагранжа до розв’язання екстремальних задач; 

– застосовувати алгоритм симплекс-методу розв’язання задачі лінійного 

програмування; 

– застосовувати алгоритми розв’язання транспортної задачі; 

– знаходити максимальні потоки у транспортних мережах. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Задачі оптимізації у скінченновимірному просторі 

Тема 1. Задачі на безумовний та умовний екстремум. 

 Частинні похідні, диференційованість функції багатьох змінних. 

 Необхідні та достатні умови безумовного екстремуму. 

 Задача на умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. 

 Необхідні та достатні умови умовного екстремуму. 

Тема 2. Задача математичного програмування. 

 Постановка задачі математичного програмування з обмеженнями типу 

нерівностей. 

 Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера. Умова Слейтера. 

 Необхідна умова 1-го порядку (метод множників Лагранжа) для загальної 

гладкої задачі математичного програмування.  

 

Розділ 2. Задачі лінійного програмування та оптимізація на мережах 

Тема 3. Задача лінійного програмування та симплекс-метод. 

 постановка задачі лінійного програмування, геометрична інтерпретація. 

 опорний розв’язок та критерій оптимальності. 

 обґрунтування симплекс-методу. 

 двоїста задача лінійного програмування. 

Тема 4. Транспортна задача. 

 постановка різних типів транспортних задач. 

 алгоритм розв’язання за допомогою циклів. 

 метод потенціалів. 

Тема 5. Транспортні мережі. 

 задача знаходження максимального потоку. 

 критерій максимальності та алгоритм Форда-Фалкерсона. 

 алгоритм Едмонса-Карпа. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Задачі оптимізації у скінченновимірному просторі. 

Тема 1. Задача на безумовний та умовний 

екстремум. 
26 6 8   12 

Контрольна робота 2  2    

Тема 2. Задача математичного 

програмування. 
24 8 4   12 

Разом за розділом 1 52 14 14   24 

Розділ 2. Задачі лінійного програмування та оптимізація на мережах. 

Тема 3. Задача лінійного програмування 

та симплекс-метод. 
26 8 8   10 

Тема 4. Транспортна задача 19 5 6   8 

Розрахунково-графічна робота 10     10 

Тема 5. Транспортні мережі 13 5 4   4 

Разом за розділом 2 68 18 18   32 

       

Усього годин 120 32 32   56 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Задача на безумовний екстремум 4 

2 Задача на умовний екстремум 4 

3 Задача математичного програмування 6 

4 Контрольна робота 2 

5 Задача лінійного програмування та симплекс-метод 6 

6 Транспортна задача 4 

7 Транспортні мережі 6 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань з теми «Задача на безумовний 

екстремум» 

6 

2 Виконання домашніх завдань з теми «Задача на умовний 

екстремум» 

8 

3 Виконання домашніх завдань з теми «Задача математичного 

програмування» 

10 

4 Виконання домашніх завдань з теми «Задача лінійного 

програмування та симплекс-метод» 

12 

5 Виконання домашніх завдань з теми «Транспортна задача» 10 

6 Виконання домашніх завдань з теми «Транспортні мережі» 10 

 Разом 56 
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6. Індивідуальні завдання 
 

1. Угорський алгоритм та його застосування. 

2. Задача про розподіл ресурсів. 
 

7. Методи навчання  

 

 лекції, 

 практичні заняття, 

 контрольна робота, 

 індивідуальне завдання, 

 консультації, індивідуальні заняття. 

 

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення карантину 

заняття проводяться відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (дистанційно за допомогою платформи Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 

 проведення та перевірка контрольної роботи, 

 перевірка індивідуального завдання, 

 проведення заліку. 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Залікова 

робота  

 

 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуаль

не завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   60 40 100 

10 10 10 10 10 10  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка  

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома 

незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 
Не 

зараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не 

приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Любое издание. 

2. Карманов В.Г. Математическое программирование. – М.: Наука, 1986. – 288 с. 

3. Вентцель Е.С. Исследование операций – М.: Советское радио, 1972. 

4. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 

1988. 

5. Вагнер Г. Основы исследования операций. – М.: Мир, 1972. т. 1-3. 

 

Допоміжна література 

 

1. Ашманов С.А., Тимохов А.В. Теория оптимизации в задачах и упражнениях. – 

М.: Наука, 1991. – 448 с.  

2. Кофман А., Анри-Лабордер А. Методы и модели исследования операций. – М.: Мир, 

1977. 


