
 

Дисципліна Дослідження операцій. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни «Дослідження операцій» здобувач 

вищої освіти повинен володіти достатнім рівнем теоретичних знань і 

практичних вмінь з дисциплін «Математики», «Фізики», «Інформатики» 

та дисциплін, які будуть вивчені в закладі вищої освіти: «Вища 

математика» і «Теорія імовірностей і математична статистика». 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен на достатньому рівні вирішувати певного класу завдання 

професійної діяльності знати: структуру проектів та принципи 

побудови математичних моделей дослідження операцій; методи 

математичного програмування; методи теорії масового обслуговування; 

методи теорії графів; методи сіткового планування та управління; 

методи теорії ігор та прийняття рішень. Вміти: формулювати задачі 

лінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь та у вигляді 

нерівностей; за допомогою методів математичного програмування 

вирішувати різноманітні задачі оптимізації; застосовувати методи теорії 

графів для визначення найкоротшої зв’язуючої мережі, найкоротшого 

кільцевого маршруту, найкоротших відстаней та максимального потоку 

на транспортних мережах; вибирати показники ефективності роботи в 

конкретних умовах, складати графи станів системи масового 

обслуговування; розраховувати вибрані показники ефективності, 

виконувати порівняльний їх аналіз та вибирати найбільш раціональний 

режим роботи та структуру розімкнутих, замкнених та змішаних систем 

масового обслуговування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Формування у майбутніх фахівців базових математичних знань, 

необхідних для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь 

аналітичного мислення й ознайомлення з принципами, методологією та 

методами дослідження операцій і набуття навичок з використання 

математичного апарату для обґрунтування рішень у задачах, що 

постають у своїй галузі. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів 

навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій. 

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 22. Застосовувати програмне забезпечення для e-learning і 

дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний 

супровід. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності:  

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 



педагогічній діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/розвивальними проектами. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 8. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення 

для вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

СК 12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в 

галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 

 

 


