самостійна
робота

лаборатор
ні роботи

практичні

лекції

всього
аудиторні

Обсяг роботи здобувачів віщої освіти
(години)
аудиторні
всього

Кредитів ECTS

кількість

форма

Індивід.
завдання
курс. робота

залік

екзамен

Семестр

Курс

Навчальний рік

Підсумк.
контроль

Денна форма навчання
2020/21 1/2 2/3

2д/3д

5

150

2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Заочна форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Вечірня форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25

38

20

18

112

1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни «Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації» є вивчення
основних понять теорії задач багатокритеріальної оптимізації, етапи побудови таких задач
та їх розв’язання з використанням методів, які передбачають зведення до задач
однокритеріальної оптимізації і методів, які ґрунтуються на адитивній, мультиплікативній
та максимінній (мінімаксній) згортці, що виникають в процесі автоматизованого
проектування складних об’єктів та систем.
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП:
ЗК 01. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання
нових знань, абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 04. Здатність до використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій,
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ФК 02. Здатність до створення адекватних математичних моделей на основі положень
наукових теорій та відомостей про об’єкт дослідження.
ФК 03. Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх
застосування.
2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Для опанування навчальною дисципліною «Моделі і методи багатокритеріальної
оптимізації» здобувач віщої освіти третього освітньо-наукового рівня спеціальності
«Прикладна математика» повинен знати основи теорії і методів оптимізації.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач віщої освіти повинен
знати:
 результати сучасних досліджень із розробки й застосування методів
багатокритеріальної оптимізації;
 сучасні підходи до розв’язання типових задач аналізу та синтезу;
вміти:
 застосовувати моделі і методи багатокритеріальної оптимізації для дослідження
складних процесів у природничих, технічних, економічних і соціальних
системах
 розв’язувати типові задачі аналізу та синтезу, які, в багатьох випадках,
зводяться до розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації.
Оволодіння навчальним матеріалом дисципліни забезпечує такі програмні результати
навчання за ОНП:
ПР 01 Знати на поглибленому рівні фундаментальні моделі, методи та алгоритми
прикладної математики.
ПР 03 Уміти обґрунтовувати вибір математичної моделі на основі інтелектуального
аналізу даних про об’єкт дослідження та наявного спектру моделей.
ПР 04 Уміти розробляти методики та обчислювальні алгоритми математичного та
комп’ютерного моделювання складних природничих, технічних, економічних і соціальних
систем.
ПР 05 Уміти розробляти програмне забезпечення для реалізації алгоритмів
моделювання складних систем і процесів.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання денна
№
п/п

2/3 семестр
Кількість годин

2
3
4
5
6

7
8
9

Причини багатокритеріальності в задачах
оптимального проектування .Постановка задачі
багатокритеріальної оптимізації.
Метод головної компоненти розв’язання
багатокритеріальних
задач
на
основі
однокритеріальної оптимізації.
Лексикографічний
метод
розв’язання
багатокритеріальних
задач
на
основі
однокритеріальної оптимізації.
Метод
поступок
розв’язання
багатокритеріальних
задач
на
основі
однокритеріальної оптимізації.
Методи цільового програмування розв’язання
багатокритеріальних задач
на основі однокритеріальної оптимізації.

Нормалізація
узагальненого
критерію
розв’язання задач багатокритеріальної
оптимізації з використанням узагальненого
(інтегрального) критерію.
Адитивний та мультиплікативний критерії.
Максімінний (мінімаксний) критерії.
Методи призначення вагових коефіцієнтів.
ВСЬОГО
150

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

20

2

2

20

2

2

10

2
4
2
20

2
2
2
18

12
10
10
112

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ
5.1

Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory
Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

5.2
Форми та організація оцінювання:
Поточне оцінювання:
Форма оцінювання
Терміни
оцінювання
(тиждень)
Оцінювання опрацювання лекційного
36/17
матеріалу
Оцінювання результатів програмної
29/10
реалізації алгоритмів.

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59
2/3 семестр
Максимальна
кількість балів
20
30

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

2020/21 н.р.

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

лекції

1

Примітки

Номер і назва теми

Оцінювання виконання самостійної
37/18
роботи: звіти.
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання

50
100

Підсумкове оцінювання:
Залік отримують здобувачі вищої освіти, які за результатами поточного контролю,
передбаченого цією робочою програмою, набрали не менш ніж 60 балів.
3 семестр
Форма оцінювання
Терміни оцінювання
Максимальна кількість
(тиждень)
балів
Диференційований залік
38/19
100

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Під час проведення практичних занять з дисципліни передбачається використання
персональних комп’ютерів класу Intel(R) Pentium CPU G3260 у комп’ютерних аудиторіях
факультету прикладної математики, оснащених стандартними математичними пакетами
прикладних програм.
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1.

2.

3.

Теслюк В.М. Математичне моделювання в САПР: Ч.1. Конспект лекцій з курсу
«Математичне моделювання в САПР» для студентів базового напрямку
«Комп’ютерні науки». – Львів: Видавництво Національного університету –
Львівська політехніка, 2009. – 64 с.
Теслюк В.М., Андрійчук М.І. Конспект лекцій з курсу «Методи синтезу та
оптимізації» для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки», Ч.1. – Львів,
2005 – 64 с.
Теслюк В.М. Моделі та інформаційні технології синтезу мікроелектромеханічних
систем: Монографія. – Львів: Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2008 – 192 с.

Допоміжна:
1.
2.
3.
4.

Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений: Уч.
пособие. М.: Издат. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС Пресс, 2008. – 197 с.
Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных
задач – М.: Наука, 1982. – 256 с.
Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления, и приложения. –
М.: Радио и связь,1992. – 504 с.
В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. Парето-оптимальные решения многокритериальных
задач. – М.: Наука, 1982.
8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://library.dnu.dp.ua/

