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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
“МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ” 

Л.М. Шенгерій, 
канд.фіз.-мат.наук 

Полтавська державна аграрна академія 

У статті обґрунтовується ефективність використання навчально-методичних комплексів 
на базі віртуальних технологій під час вивчення дисципліни «Математичне програмування». 

 
Вища освіта набуває особливого 

значення на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства. Участь системи 
вищої освіти України в Болонських 
перетвореннях має бути спрямована на 
набуття нових позитивних якісних ознак 
шляхом її неперервної еволюції та 
трансформації. Значно зростає актуаль-
ність впровадження комп’ютерних техно-
логій у навчальний процес вищої школи 
України та активізується індивідуалізація 
навчання студентів. 

Проблематика підвищення ефектив-
ності навчання шляхом застосування 
комп’ютерних технологій досліджується у 
наш час такими науковцями: І.П.Ве-
лиховим, Б.С.Гершунським, К.А.Дахер 
[1], А.П.Єршовим, Б.Ф.Ломовим, Машбиц 
Е.І. [2], Ю.Ю.Тарасовичем [3], Є.Г.То-
ріною, Уваровим А.Ю. [4] та ін. 

Необхідність забезпечення кон-
структивного реформування вищої освіти 
України у відповідності до Болонської 
угоди зумовила актуальність досліджу-
ваної проблематики - розробки навчально-
методичних комплексів з математичних 
дисциплін на базі віртуально-тренінгових 
технологій як засобів інтенсифікації 
навчання математичним дисциплінам у 
вищій школі.  

Мета дослідження - з’ясувати мож-
ливості інтенсифікації навчання диципліни 
“Математичне програмування” шляхом 
впровадження в учбовий процес навчально-
методичних комплексів на базі віртуально-
тренінгових технологій. 

У роботі виконувались такі 
завдання: 

- розробити навчально-методич-

ний комплекс з дисципліни “Мате-
матичне програмування”; 

- апробувати навчально-методичний 
комплекс для студентів спеціальності 
“Менеджмент організацій” ПДАА. 

У процесі роботи використову-
вались теоретичні методи дослідження, 
зокрема метод логічної аналітики для 
оптимізації структури навчально-мето-
дичного комплексу та статистичний метод 
для оцінки ефективності впровадження 
комплексу у навчальний процес ПДАА. 

Вибір навчальної дисципліни 
“Математичне програмування” для 
створення комплексу зумовлюють такі 
чинники: 

− у типовій програмі дисципліни 
“Математичне програмування”, яка роз-
роблена Київським інститутом економіки 
та менеджменту «ЕКОМЕН», затвердже-
на 19 жовтня 2001 року, вказується на 
необхідність застосування комп’ютерів 
при вивченні цієї дисципліни; 

− дисципліна “Математичне програ-
мування” носить прикладний характер, 
отже, навички комп’ютерного розв’язання 
оптимізаційних задач та задач управління 
можуть знайти застосування принаймні у 
двох сферах. По-перше, при написанні 
дипломної та курсових робіт. По-друге, у 
професійній діяльності спеціалістів з 
менеджменту; 

− відсутність універсального украї-
номовного підручника з дисципліни “Ма-
тематичне програмування” для студентів 
напряму підготовки “Менеджмент”. 

До складу навчально-методичного 
комплексу входять три основні структурні 
елементи: нормативна база, методичні 
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рекомендації, засоби контролю знань 
студентів (див. рис. 1). Проаналізуємо 
особливості кожного з них. 

До нормативної бази включено 
тексти типової та робочої програм з 
дисципліни “Математичне програму-
вання”, конспекти лекцій з алгоритмами 
основних методів математичного 
програмування (див. рис.2), глосарій 
основних понять і термінів. Окремо 
подані мета, основні завдання, що 
мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни для придбання 
студентами необхідних практичних 
навичок та вмінь, список 
рекомендованих літературних джерел. 
Структурна схема робочої програми 
включає такі документи: розподіл годин 
по семестрах і за видами занять, 
робочий графік з дисципліни, 
тематичний план, технологічні карти 
тематичного плану, індивідуальних 
занять, позааудиторної роботи, 
самостійної роботи, перелік основної та 
додаткової літератури, програмних 
продуктів для ПЕОМ, питань для 
підготовки до екзамену, лист узгоджень 
змісту навчальної дисципліни “Мате-
матичне програмування”.  

База методичних рекомендацій 
включає рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи студентів, 
завдання контрольних робіт для 
студентів зазначеної спеціальності 
заочної форми навчання.  

Зміст блоку засобів контролю 
знань складає навчально-контролю-
ючий тренінг з дисципліни “Матема-
тичне програмування”, виконаний на 
основі віртуально-тренінгових техно-
логій самостійної роботи студентів. До 
його складу входять завдання вхідного 
та вихідного контролю знань, тестові 
завдання по темам дисципліни. 
Важливим складником цієї бази є 
навчально-контролююче програмне 
забезпечення, розроблене на кафедрі 
вищої математики, зокрема навчально-
контролююча програма вивчення теми 

“Транспортна задача”, що дозволяє 
студентам розв’язувати задачі 
індивідуальних домашніх завдань (див. 
рис. 3).  

Студенти мають можливість 
побудувати опорний план задачі 
методами північно-західного кута та 
мінімального тарифу. Оптимальний 
план задачі знаходимо за методом 
потенціалів. Серед суттєвих характе-
ристик програми можна виокремити 
такі:  

− простота і доступність у 
роботі. Для успішного оволодіння 
практичними навичками розв’язування 
транспортної задачі засобами запро-
понованої программы не потрібні 
знання Delphy. У програмі не передба-
чається використання Delphy-функцій; 

− процес розв’язування тран-
спортної задачі розбивається на n 
кроків, на кожному з яких реалізується 
можливість самоконтролю. Прово-
диться діагностика правильності обчи-
слення значень потенціалів та знайден-
ної загальної вартості перевезень, 
оптимальність чи не оптимальність 
отриманного плану задачі; 

− значно спрощується меха-
нізм здійснення контролю виконання 
задачі викладачем та суттєво змень-
шується час на його реалізацію; 

− оптимально враховуються 
індивідуальні темпоральні показники 
кожного студента, які залежать від його 
здібностей та рівня навченості; 

− реалізована можливість 
паралельного засвоєння теоретичного 
матеріалу цієї теми; 

− студенти самостійно пере-
ходять при потребі до закритої моделі 
транспортної задачі; 

− студенти мають можли-
вість самостійно впевнитися в існуванні 
альтернативних оптимальних планів 
перевезень деякої транспортної задачі. 
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Розробка та впровадження навчально-
методичного комплексу на основі віртуаль-
но-тренінгових технологій дозволило інтен-
сифікувати процес навчання дисципліни 
«Математичне програмування» студентів 

спеціальності «Менеджмент організацій» 
стаціонарної та заочної форм навчання за 
рахунок якісного забезпечення індивідуаль-
ної роботи студентів та самостійної роботи 
під керівництвом викладача. 

 

І. Нормативна база дисципліни “Математичне програмування” (МП) 

 
Типова 
програма 
дисципліни 

МП 
 

- Мета та завдання 
дисципліни. 

- Зміст дисципліни. 
- Список 
рекомендованої 
літератури. 

Робоча програма 
- Розподіл годин по семестрах і за 

видами занять. 
- Робочий графік дисципліни МП.
- Тематичний план дисципліни 

МП. 
- Технологічна карта тематичного 

плану. 
- Технологічна карта 

позааудиторної роботи. 
- Технологічна карта самостійної 

роботи. 
- Перелік літератури. 
- Програмні продукти для ПЕОМ.
- Питання до екзамену. 
- Лист узгоджень змісту 

навчальної дисципліни МП.

Конспекти лекцій 
1. Предмет та метод МП. 

Класифікація задач. 
2. Аналіз графічного методу 

розв’язання задач МП. 
3. Аналіз симплексного 

методу розв’язування 
задач МП. 

4. Теорія двоїстості у ЛП. 
Двоїстий СМ. 

5. Аналіз транспортних 
задач. 

6. Аналіз цілочислових задач 
ЛП. 

7. Аналіз задач з дробово-
лінійного програмування. 

8. Нелінійне програмування. 
9. Аналіз задач динамічного 

програмування. 
10. Аналіз задач 

стохастичного 
програмування. 

11. Елементи теорії ігор. 
12. Глосарій. 

ІІ. База  рекомендацій по вивченню  МПметодичних  дисципліни  
 

ІІІ. База обів контролю знань студензас тів
 
 

Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи студентів 

Методичні рекомендації по виконанню та 
завдання контрольних робіт для студентів 

заочної форми навчання 

Вхідний 
контроль знань

Тестові завдання 
SITA, SUBJECT 

 

− Класифікація задач 
ЛП. 

− Графічний метод. 
− Симплексний метод. 

Навчально-
контролююче 

програмне забезпечення 
- Реалізація 

симплексного методу. 
- Реалізація транспортної 

задачі. 

Вихідний 
контроль 
знань 

Рис. 1. Склад НМК дисципліни “Математичне програмування” 
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Рис. 2. Алгоритм графічного методу розв’язування задач цілочисленого програмування 

 
Рис. 3. Вікно транспортної задачі 
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Summary. The article proves the effective use of educational methodical complexes on the basis 

of computer technologies into the academic process when studying disciplines of mathematical 
programming in higher educational establishments.                  Надійшла до редакції 28.04.2004 р. 


