
 

Дисципліна Оптимізаційні методи та моделі 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Оптимізаційні методи 

та моделі» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища 

математика», «Прикладна математика», «Інформаційні технології». 

Що буде вивчатися Основною метою вивчення дисципліни є формування 

компетентності щодо побудови, дослідження, аналізу та чисельної 

реалізації математичних та оптимізаційних моделей з подальшим 

використанням отриманого розв‘язку для підвищення ефективності 

функціонування систем, що досліджуються. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

– призначення й області застосування методів моделювання 

процесів і систем; 

– основні теоретичні принципи моделювання, методи і прийоми 

розробки математичних моделей; 

– алгоритми розробки структурних і числових моделей; 

– основні алгоритми розв’язання оптимізаційних задач: графічного 

метода, симплексного метода і його модифікацій, метода 

потенціалів; 

– основи моделювання і оптимізації систем; 

– постановку, формалізацію і методи розв’язання задач оптимізації; 

– межі застосування методів для розв’язання оптимізаційних задач; 

– типові класи задач дослідження операцій в галузі;  

вміти: 

– самостійно формулювати грамотну математичну постановку та 

будувати математичні моделі; 

– самостійно проводити всебічний аналіз особливостей 

математичних моделей; 

– проводити аналіз методів розв’язання поставлених задач; 

– самостійно обирати типове програмне забезпеченням для 

розв’язування задач; 

– проводити аналіз отриманого розв‘язку та приймати обґрунтовані 

рішення; 

– проводити аналіз математичної моделі, її чисельної реалізації на 

прикладі конкретної системи або процесу; 

– аналізувати межі використання різних видів математичного 

апарату та програмного забезпечення при розв‘язанні 

оптимізаційних задач. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі» є 

основою для прийняття обґрунтованих рішень. Це дисципліна, що 

дозволяє досліджувати системи різної природи, проводити 

оптимізацію їх структури, досліджувати траєкторію розвитку й 

функціонування з метою досягнення максимальної ефективності. 

Вона охоплює всі етапи вивчення систем: від з'ясування мети 

функціонування й розвитку, побудови математичної моделі та 

знаходження оптимального розв'язку до розробки плану практичної 

реалізації отриманих результатів дослідження та забезпечення 

реалізації цього плану. Основним математичним апаратом для цього 

є математичне програмування, що полягає в розробленні методів 



розв'язання оптимізаційних задач та дослідження отриманого 

розв'язку. 

Формує у студентів теоретичні знання та практичні навички 

щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання різноманітних 

процесів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, математичне і програмне 

забезпечення обробки даних та комп’ютерного моделювання 

біотехнічних систем для біологічних об’єктів. 

ПРН 10. Вміти планувати, організовувати, направляти і 

контролювати медикотехнічні та біоінженерні системи і процеси 

для біологічних об’єктів. 

ПРН 14. Вміти аналізувати рівень відповідності сучасним світовим 

стандартам, а також оцінювати рішення і складати завдання на 

розробку автоматизованих систем управління з урахуванням 

можливостей сучасних технічних і програмних засобів 

автоматизації медичного та ветеринарного обладнання для 

біологічних об’єктів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що 

виконуються. 

СК 1. Здатність застосовувати пакети інженерного програмного 

забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та 

представлення результатів, а також автоматизованого проектування 

медичних приладів та систем для біологічних об’єктів. 
СК 10. Здатність застосовувати принципи побудови сучасних 

автоматизованих систем управління виробництвом медичних приладів і 

ветеринарного обладнання, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і 

програмне забезпечення. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота / індивідуальне завдання 

(курсова робота)  

Семестровий 

контроль 

іспит 

 


