


 



І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями професій-

ної діяльності та навчання. 

 

Дослідження операцій – це теорія використання кількісних методів аналі-

зу в процесі прийняття рішень в усіх областях цілеспрямованої діяльності лю-

дини. Основним методом дослідження операцій є метод математичного моде-

лювання. 

Методи, теоретичні концепції, та моделі, що вивчаються в цій дисципліні, 

застосовуються для наукового аналізу складних цілеспрямованих процесів із 

метою удосконалення структури та організації їх діяльності для підвищення 

ефективності. Вміння побудови математичної моделі і використання для її ана-

лізу певного математичного апарату сприяє пошуку оптимального (найкращого 

за тим чи іншим критерієм) рішення. 

 

1.2 Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та моторних 

компетенцій в сфері застосування математичних методів дослідження операцій 

у професійній діяльності, розробки моделей об’єктів та реалізації алгоритмів із 

використанням сучасних мов програмування та існуючого програмного забез-

печення.  

 

1.3 Завдання дисципліни: 

– ознайомлення з різними напрямами та методологією дослідження опе-

рацій;  

– навчання майбутніх фахівців використанню математичних, тобто кіль-

кісних, методів для обґрунтування рішень у всіх галузях цілеспрямованої дія-

льності;  

– формування теоретичних знань та набуття практичних навичок для фо-

рмалізації завдань, що виникають у різних сферах людської діяльності;  

– розвинення навичок математичного моделювання;  

– розглядання широкого кола задач, пов’язаних із пошуком оптимальних 

рішень, що стосуються всіх областей людської діяльності; 

– отримання навичок алгоритмічного мислення та формування аргумен-

тації при обранні чисельних методів розв’язання екстремальних задач;  

– вміння використовувати отриманні знання при розробці алгоритмів та 

складанні програм для проведення обчислювальних експериментів в процесі 

вивчення складних задач математичного моделювання.  

 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін «Вища 

математика»,  «Дискретна математика» та «Чисельні методи». 

 

1.5 Мова викладання: українська. 

 



1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних 

занять: 

- загальний обсяг становить 90 годин / 3,0 кредитів, в т.ч.: 

- денна форма навчання: лекції – 20 годин, практичні – 20 годин,  

самостійна робота студентів – 50 годин; курсова робота – не планується. 

- заочна форма навчання: лекції – 4 години, практичні – 0 годин,  

самостійна робота студентів – 86 годин, курсова робота – не планується. 

 

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемон-

струвати достатній рівень сформованості наступних програмних результатів 

навчання.  

В узагальненому вигляді їх можна навести наступним чином: 

у когнітивній сфері 

студент здатний продемонструвати: 

 розуміння використання евристичних прийомів аналізу, синтезу, 

аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки та 

синтезу нових ідей, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел, до побудови логічних висновків, використання формальних математич-

них моделей; 

 здатність до математичного та логічного мислення, формулювання 

та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних 

моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів  для розв’язування теоре-

тичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отри-

маних результатів в різних предметних галузях (технічного, медичного призна-

чення, тощо); 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 вміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийнят-

тя управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують 

об’єкти інформатизації в різних предметних галузях (технічного та медичного 

призначення). 

 вміння обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати 

та подавати їх, обґрунтувати запропоновані рішення на сучасному науково-

технічному рівні; 

 вміння використовувати, розробляти та досліджувати математичні 

методи та алгоритми обробки даних. 

 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний ма-



теріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені 

методи пошуку оптимального розв'язку до відповідних практичних задач; роз-

в'язувати задачі, використовуючи пакети програм з методів оптимізації при ви-

користанні комп’ютерів, реалізовувати  високопродуктивні  обчислення на 

основі сучасних сервісів і технологій; 

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 співпрацювати із іншими студентами та викладачем в процесі обго-

ворення проблемних моментів на лекційних та практичних заняттях, при вико-

нанні і захисті індивідуальних завдань; ініціювати і брати участь у дискусії з 

питань навчальної дисципліни, розділяти цінності колективної та наукової ети-

ки. 

у психомоторній сфері 

студент здатний: 

 самостійно аналізувати і оцінювати математичні методи 

розв’язування завдань;  

 застосовувати математичні методи та моделі у практичних ситуаці-

ях; 

 контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та 

коригувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у засво-

єнні навчального матеріалу або формуванні вмінь; 

 самостійно здійснювати пошук, систематизацію, узагальнення на-

вчального матеріалу, розробляти варіанти розв’язування завдань й обирати 

найбільш раціональні з них. 

 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами пред-

ставлені нижче: 
 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння базових понять дослідження операцій;  

 пояснити принципи побудування формалізованої математичної моделі; 

 продемонструвати знання етапів роботи з побудування моделі; 

 продемонструвати розуміння математичної моделі задачі лінійного програ-

мування (ЛП); 

  продемонструвати знання щодо використання сучасного програмного за-

безпечення для дослідження та розв’язування задач лінійного програмування; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний ма-

теріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати сучасне 

програмне забезпечення під час пошуку оптимального розв'язку задач лінійного 

програмування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по  побудуванню математичної моделі за-

дачі лінійного програмування та дослідженню результатів розрахунків 



Тема Зміст програмного результату навчання 

2 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння геометричного змісту задачі ЛП; 

 пояснити геометричну сутність градієнту цільової функції; 

 пояснити значення області допустимих розв’язків; 

 продемонструвати розуміння регулярного симплексу та його модифікацій; 

 продемонструвати вміння дослідження функції за допомогою похідної; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи ге-

ометричного розв’язання задачі ЛП, та застосування симплекс-таблиць; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню та розв’язанню задачі ЛП 

геометричним та симплекс методами 

3 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння особливостей побудування моделі транспорт-

ної задачі ЛП; 

 пояснити різницю між закритою та відкритою моделями; 

 з’ясувати різницю в підходах до розв’язання двох типів задач; 

 продемонструвати вміння побудування моделі транспортної задачі; 

 продемонструвати знання щодо використання методу потенціалів для 

розв’язування певних математичних моделей ЛП; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи по-

будування моделі; розв'язувати задачі, використовуючи пакети програм з методів 

оптимізації; реалізовувати  власні розрахунки; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню та розв’язанню транспо-

ртної задачі ЛП методом потенціалів та за допомогою стандартних пакетів програм 

4 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння використання евристичних прийомів аналізу, 

синтезу, аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 пояснити сутність задачі нелінійного програмування (НЛП); 

 з’ясувати сутність та різницю задач ЛП та НЛП; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи до-

слідження задач НЛП; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню, побудуванню та 

розв’язанню задачі НЛП 

5 У когнітивній сфері: 

студент здатний  



Тема Зміст програмного результату навчання 

 продемонструвати розуміння використання евристичних прийомів аналізу, 

синтезу, аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 продемонструвати вміння знаходження екстремальних значень функції одні-

єї змінної методом перебору та методами послідовного пошуку; 

 продемонструвати розуміння властивостей унімодальних функцій; 

  студент здатний продемонструвати знання щодо використання сучасних ін-

формаційних технологій до розв’язування та дослідження одновимірних функцій 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи 

пошуку оптимального розв'язку до відповідних практичних задач; реалізовувати  

високопродуктивні  обчислення із застосуванням сучасних мов програмування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню функції однієї змінної та 

знаходження її екстремального значення 

6 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 пояснити сутність градієнту та його значення в дослідженні функції бага-

тьох змінних; 

 продемонструвати знання знаходження градієнту функції; 

 продемонструвати знання методики та алгоритму оптимізації функції мето-

дом найшвидшого спуску; 

 продемонструвати знання щодо чисельного метод знаходження градієнту 

функції; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи та 

алгоритму оптимізації багатовимірних функцій градієнтними методами, розробляти 

програми їх реалізації; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по оптимізації математичної моделі граді-

єнтними методами 

7 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати знання методики та алгоритму оптимізації багатовимір-

них функцій методами нульового порядку, зокрема методом прямого пошуку; 

 продемонструвати знання щодо розв’язування системи рівнянь методами 

оптимізації; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргумен-

тувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи нульового 

порядку, зокрема методом прямого пошуку для оптимізації багатовимірних функ-

цій до відповідних практичних задач; розв'язувати задачі, реалізовувати  високоп-

родуктивні  обчислення із застосуванням сучасних мов програмування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по оптимізації математичної моделі мето-



Тема Зміст програмного результату навчання 

дами нульового порядку 

8 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати знання методики та алгоритму оптимізації багатовимір-

них функцій методами випадкового пошуку з перерахунком; 

 продемонструвати розуміння використання евристичних прийомів аналізу, 

синтезу, аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 розуміння різниці умовного та безумовного екстремуму; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргумен-

тувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи випадково-

го пошуку з перерахунком для оптимізації багатовимірних функцій до відповідних 

практичних задач; розв'язувати задачі оптимізації функцій з великою кількістю 

змінних та функцій з багатьма локальними екстремумами, реалізовувати  високоп-

родуктивні  обчислення із застосуванням сучасних мов програмування; 

у психомоторній сфері: 

студент здатний оформити роботу по оптимізації математичної моделі методами 

випадкового пошуку з перерахунком 

9 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння поняття багатоетапних задач, принципу опти-

мальності Р. Беллмана: оптимальної стратегії; 

 продемонструвати знання методики та алгоритму розв’язання багатоетапних 

задач методом динамічного програмування; 

 продемонструвати розуміння використання евристичних прийомів аналізу, 

синтезу, аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчений метод 

динамічного програмування для розв’язання задачі оптимального розподілу коштів 

на розширення виробництва; реалізовувати  високопродуктивні  обчислення із за-

стосуванням сучасних мов програмування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по розв’язанню задачі оптимального роз-

поділу коштів на розширення виробництва методом динамічного програмування 

10 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння понять фазових змінних та керуючих змінних 

управління, наявних обмежень на величини фазових та керуючих змінних, 

керованої динамічної системи визначальних диференціальних рівнянь, поча-

ткових та кінцевих умов, оптимального за швидкодією  

керування, мінімізованого функціоналу як цільової функції та як критерію 

якості досліджуваного технологічного процесу; 

 продемонструвати знання методики та алгоритму прикладного 

комп’ютерного розв’язання задач оптимальної швидкодії методом неліній-

ного програмування шляхом застосування обчислювальних можливостей 

безкоштовного ПЗ JModelica.org із розширенням Optimica; 



Тема Зміст програмного результату навчання 

 продемонструвати розуміння одержаних графічних результатів чисельного 

моделювання щодо виконання початкових та кінцевих умов руху, наявності точок 

переключень, дотримання обмежень на фазові змінні та на змінні управління та 

графічної оцінки якості одержаного процесу оптимального управління; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати 

JModelica.org із розширенням Optimica для практичного розв’язання нелі-

нійної задачі оптимального за швидкодією управління для динаміки керова-

ної матеріальної точки; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний виконати та оформити індивідуальну розрахунково-

графічну роботу по JModelica.org-розв’язанню задачі оптимального за шви-

дкодією управління для динаміки керованої матеріальної точки 

 



ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – самос-

тійна робота студентів.  

 

3.2. Тематика практичних занять 
 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1 Знаходження екстремуму функції методом послідовного   рівномірного перебору з 

уточненням 

2 Задача визначення оптимального асортименту (планування   виробництва) 

3 Задача про оптимальну суміш. Необмежена область припустимих  розв’язків 

4 Геометричний зміст задачі лінійного програмування. Розв’язання задач лінійного 

програмування графічним методом 

5 Розв’язання задач лінійного програмування  симплекс-методом  

6 Транспортна задача лінійного програмування 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Математичне програмування 

1 Побудування математичних моделей про-

блемних ситуацій. Лінійне програмування. 
9 2 2 0 5 

2 Методи розв’язання задач лінійного про-

грамування.  
9 2 2 0 5 

3 Транспортна задача лінійного програму-

вання 
9 2 2 0 5 

4 Нелінійне програмування 9 2 2 0 5 

Змістовий модуль 2 Методи оптимізації 

5 Одновимірні задачі оптимізації 9 2 2 0 5 

6 Градієнтні методи розв’язання багатовимі-

рних задач оптимізації 
9 2 2 0 5 

4 Методи нульового порядку розв’язання 

багатовимірних задач оптимізації 
9 2 2 0 5 

8 Методи випадкового пошуку в розв’язанні 

багатовимірних задач оптимізації 
9 2 2 0 5 

Змістовий модуль 3 Багатоетапні задачі 

9 Розв’язання багатоетапних задач методом 

динамічного програмування. Задачі і мето-

ди багатокритеріальної оптимізації 

9 2 2 0 5 

Змістовий модуль 4 Оптимальне управління як нелінійне програмування 

10 Розв’язання нелінійних крайових задач оп-

тимальної швидкодії із застосуванням від-

критого програмного забезпечення 

JModelica.org із розширенням Optimica 

9 2 2  5 

Усього годин 90 20 20 0 50 

Курсова робота 0 0 0 0 0 



№ 

з/п 

Тема заняття 

7 Розв’язання транспортних задач методом потенціалів 

8 Розв’язання одновимірних задач оптимізації методами послідовного  пошуку 

9 Методика оптимізації функції методом найшвидшого спуску 

10 Алгоритм оптимізації методом найшвидшого спуску 

11 Алгоритм методу прямого пошуку 

12 Алгоритм методу випадкового пошуку з перерахунком 

13 Методика розв’язання задачі оптимального розподілу коштів на розширення виро-

бництва методом динамічного програмування 

14 Методика розв’язання нелінійної крайової задачі оптимальної швидкодії із засто-

суванням безкоштовного ПЗ JModelica.org із розширенням Optimica 

 

3.3. Перелік індивідуальних та/або групових завдань 
 

№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких виконується 

індивідуальне завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1 10. Розв’язання нелінійних крайових 

задач оптимальної швидкодії із засто-

суванням відкритого програмного за-

безпечення JModelica.org із розширен-

ням Optimica 

Розрахунково-графічна робота «Оптима-

льне за швидкодією управління для крайо-

вої задачі динаміки керованої матеріальної 

точки» 

 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів денної форми навчання 

 
№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max ба-

лів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання ма-

ксимальної кількості балів 

1 Захист розрахунково-

графічних робіт 

55 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та по-

залекційного матеріалу, брати кваліфі-

ковану участь у дискусії з наведенням 

аргументації. Студент виконав лабора-

торну роботу та навів аргументовані ві-

дповіді на запитання.  

2 Модульна контрольна робота 

№1 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вого модулю №1 

3 Модульна контрольна робота 

№2 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вих модулів №2, 3 

4 Модульна контрольна робота 

№3 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вного модулю №4 



5 Індивідуальне завдання 15 Студент здатний навести методику мо-

делювання та розв’язання задачі нелі-

нійного програмування, розробити ма-

тематичну модель об’єкту та реалізува-

ти його програмно.  

Поточний контроль 100(*0,5) - 

Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання та навів аргументовані відпо-

віді на ситуаційні завдання, що відпові-

дають програмним результатам навчан-

ня з дисципліни 

Всього 100 - 

 

 

4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів заочної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення ре-

зультатів навчання для отримання мак-

симальної кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 

індивідуально в системі 

Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав аналітично-

розрахункові завдання та навів аргумен-

товані відповіді на ситуаційні завдання, 

що відповідають програмним результа-

там навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів на-

вчання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис компе-

тентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення про-

грамного результату навчання  

Когнітивні: 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних  методів та 

алгоритмів задач математи-

чного програмування; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних  методів та 

алгоритмів задач пошуку 

умовного та безумовного 

екстремуму; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

75-89% - студент припускається помилок у описі алго-

ритмів та методів розв’язання оптимізаційних задач, не-

достатньо повно визначає зміст математичної моделі, 

припускається несуттєвих фактичних помилок при ви-

значенні точності методу 

60-74% - студент некоректно формулює алгоритми та 

методи розв’язання оптимізаційних задач та робить сут-

тєві помилки у змісті математичної моделі, припускаєть-

ся помилок при проектуванні власного алгоритму, при-

сукається помилок у розрахунках та оформленні роботи  

менше 60% - студент не може обґрунтувати свою пози-

цію посиланням на конкретний алгоритм розв’язання 

оптимізаційних задач, не володіє методикою оптиміза-

ційних розрахунків, не може самостійно підібрати необ-



міння основних  методів та 

алгоритмів розв’язання бага-

тоетапних задач; 

хідні методи; не має уяви про типи задач 

Афективні: 

 студент здатний критич-

но осмислювати матеріал; 

аргументувати власну пози-

цію оцінити аргументова-

ність вимог та дискутувати у 

професійному середовищі; 

 студент здатний спів-

працювати із іншими студе-

нтами та викладачем; ініці-

ювати і брати участь у дис-

кусії, розділяти цінності ко-

лективної та наукової етики 

75-89% - студент припускається певних логічних поми-

лок в аргументації власної позиції в дискусіях на занят-

тях та під час захисту лабораторних та індивідуальних 

завдань, відчуває певні складності у поясненні фахівцю 

окремих аспектів професійної проблематики 

60-74% - студент припускається істотних логічних по-

милок в аргументації власної позиції, слабко виявляє 

ініціативу до участі у дискусіях та індивідуальних кон-

сультаціях за наявності складності у виконанні лабора-

торних та індивідуальних завдань; відчуває істотні скла-

дності при поясненні фахівцю або нефахівцю окремих 

аспектів професійної проблематики 

менше 60% - студент не здатний продемонструвати во-

лодіння логікою та аргументацією у виступах, не вияв-

ляє ініціативи до участі у дискусії, до консультування з 

проблемних питань виконання лабораторних та індиві-

дуальних завдань, не здатний пояснити нефахівцю суть 

відповідних проблем професійної діяльності; виявляє 

зневагу до етики навчального процесу  

Психомоторні: 

 студент здатний самос-

тійно працювати, розробляти 

варіанти рішень, звітувати 

про них; 

 студент здатний сліду-

вати методичним підходам 

до розрахунків; 

 студент здатний контро-

лювати результати власних 

зусиль та коригувати ці зу-

силля 

75-89% - студент припускається певних помилок у стан-

дартних методичних підходах та відчуває ускладнення 

при їх модифікації за зміни вихідних умов навчальної 

або прикладної ситуації 

60-74% - студент відчуває ускладнення при модифікації 

стандартних методичних підходів за зміни вихідних 

умов навчальної або прикладної ситуації 

менше 60% - студент нездатний самостійно здійснювати 

пошук та опрацювання методів та алгоритмів 

розв’язання оптимізаційних задач, виконувати індивіду-

альні завдання, проявляє ознаки академічної недоброче-

сності при підготовці індивідуальних завдань та вико-

нанні контрольних робіт, не сформовані навички самоо-

цінки результатів навчання і навичок міжособистісної 

комунікації з прийняття допомоги з виправлення ситуа-

ції 

 

4.4. Критерії оцінювання програмних результатів навчання для курсової 

роботи 

 
Критерії оцінювання курсової роботи Максимальна 

кількість балів 

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам. 

Основні недоліки: перевищення обсягу; шрифт та інтервал не відповіда-

ють встановленим вимогам; відсутня нумерація, заголовки; неправильне 

оформлення цифрового та ілюстративного матеріалу, додатків тощо 

5 

Реферат і вступ відповідають вимогам. 

Основні недоліки: реферат не містить необхідних елементів, у вступі від-

5 



сутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості; не визначені мета 

та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, інформаційна база ку-

рсової роботи тощо 

Основна частина відповідає вимогам. 

Основні недоліки (з урахуванням специфіки теми і завдань роботи): відсу-

тні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу; не 

показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури тощо, відсутній 

табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз; використані заста-

рілі дані; наведені дані не пов’язані зі змістом тексту роботи; наявність 

помилок у розрахунках; недостатня вірогідність і надійність аналітичного 

обґрунтування тощо 

55 

Висновки відповідають вимогам. 

Основні недоліки: висновки не мають зв’язку з результатами дослідження 

та його завданнями; не підведені підсумки за всіма висвітленими питан-

нями та розділами; поверховий аналіз і недостатньо обґрунтовані виснов-

ки тощо 

10 

Список використаних джерел відповідає вимогам. 

Основні недоліки (з урахуванням специфіки теми і завдань роботи): недо-

статній рівень інформаційного забезпечення; неправильно оформлений; 

відсутня законодавча база; застаріла періодична література тощо. 

5 

Всього за результатами рецензування 80 

Демонстрація розуміння теоретичних основ теми дослідження, ступеню 

володіння практичними аспектами теми дослідження, спроможності ар-

гументувати власну точку зору щодо проблем і шляхів їх вирішення за 

даною роботою, в т.ч. в ході надання відповідей на запитання членів комі-

сії 

20 

Всього за результатами захисту 20 

Всього за результатами рецензування і захисту 100 

 

 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Захист розрахунково-

графічних робіт 
 опитування за термінологічним матеріалом, що від-

повідає темі роботи; 

 оцінювання аргументованості звіту про розбір ситуа-

ційних завдань; 

 оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального за-

вдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання за-

вдання в ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 
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