
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ" 

 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) Дослідження операцій у військовій справі 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою даної навчальної дисципліни є систематичне викладення 

методів лінійного, динамічного, цілочисельного, нелінійного 

програмування та методів оптимізації з метою підготовки ад’юнктів 

до розв’язання наукових та інженерних задач, пов’язаних з 

проектуванням, удосконаленням, моделюванням та оптимізацією 

військових телекомунікаційних систем та мереж. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконувати оригінальні наукові дослідження телекомунікаційних 

систем та мереж військового призначення на відповідному 

фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові 

знання, для розв’язання актуальних проблем. 

Проводити аналіз сучасного стану науки і техніки, відповідно до 

спеціалізації, використовувати відповідні знання, а також 

релевантні технології, методи та інструменти при розв’язанні 

складних задач створення та експлуатації військової техніки зв’язку 

та радіоелектронних систем спеціального призначення. 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових елементів, складових, 

зразків, комплексів і систем військової техніки зв’язку, поліпшення 

їх тактичних, експлуатаційних, економічних, екологічних та 

ергономічних характеристик. 

Володіння методами планування та проведення експериментів (у 

т.ч. активних, пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх 

результатів. 

Здатність до побудови моделей організаційно-технічних і соціально-

економічних систем та операцій їх функціонування; знання  

принципів побудови операційних моделей, основних етапів і 

сутності операційних досліджень; способів розв'язання задач 

методами математичного програмування; вміння застосовувати 

алгоритми вирішення оптимізаційних задач; здійснювати аналіз 

оптимальних рішень на чутливість при зміні параметрів моделі; 

використовувати методи дослідження операцій під час аналізу та 

синтезу телекомунікаційних систем різного призначення та в 

завданнях організаційно-економічного управління. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
Змістовий модуль 1. Лінійне програмування 

Заняття №1. Графо-аналітичний метод розв’язання ЗЛП. 

Заняття №2. Основні теореми ЛП. 

Заняття №3. Симплекс-метод  розв’язання ЗЛП.  

Заняття №4. Розв’язання ЗЛП в 2R  та в nR  (на ПЕОМ). 

Заняття № 5. Двоїстість в ЛП. 

Заняття № 6. Розв’язання ЗЛП за допомогою теорем двоїстості. 

Заняття № 7. Транспортна задача. 

Заняття № 8. Задача “про цілерозподіл”.  

Заняття № 9. Транспортна задача (на ПЕОМ) 

Змістовий модуль 2. Динамічне програмування  

Заняття №1.  Загальна схема методу ДП. Функціональне рівняння 

Беллмана.  

Заняття № 2.  Задача з адитивною цільовою функцією як задача ДП. 

Змістовий модуль 3. Цілочисельне програмування.  

Заняття №1. Методи розв’язання задач ЦП.  

Заняття № 2. Розв’язування задач ЦП. 

Змістовий модуль 4. Нелінійне програмування 

Заняття №1. Градієнтні методи розв’язання задач НП. 

Заняття № 2. Функція Лагранжа.  

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн.   

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика 

Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 



 

 

 

 

Постреквізити Теорія управління в системах військового призначення 

Системи підтримки прийняття рішень органів військового 

управління 

Інші навчальні дисципліни технічного спрямування та написання 

дисертаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Барвінський А. Ф. та ін. Математичне програмування: Навч. 

посібник. – Львів: Національний університет “Львівська 

політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” 

Інституту післядипломної освіти) “Інтелект-Захід”, 2004.  

2. Бартіш М. Я. «Методи оптимізації»: Навч. посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.  

3. Глибовець М. М. «Основи комп’ютерних алгоритмів». – К.: 

Вид. дім “КМ Академія”, 2003.  

4. Зайченко Ю. П. «Дослідження операцій»: Підручник. – К.: ЗАТ 

“ВІ- ПОЛ”, 2000.  

5. Катренко А. В. «Дослідження операцій»: Підручник. – Львів: 

Магнолія Плюс, 2004.  

Репозитарій ВІТІ: 

1. Машина Н. І. «Математичні методи в економіці»: Навч. 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.  

2. Наконечний С. І., Савіна С. С. «Математичне програмування»: 

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.  

3. Степанюк В. В. «Методи математичного програмування»: 

Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1977.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен  

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) СТЕМПКОВСЬКА ЯНА АНДРІЇВНА  

Посада: старший викладач  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (063) 202-39-80 

E-mail: stempkowskaya.jana@gmail.com 

Робоче місце: кафедра 22 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

Начальник кафедри       Е. БОВДА  

 

 

Розробник         Я. СТЕМПКОВСЬКА  


