
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни «Методи оптимізації» 

  

Загальний опис дисципліни.  

Даний курс «Методи оптимізації» знайомить із принципами та прийомами 

пов’язаними з: класифікацією оптимізаційних задач та з особливостями їх постановки; з 

особливостями середовища OPTIMIZATION TOOLBOX MATLAB розв’язування 

оптимізаційних задач; аналітичними методами оптимізації та чисельними методами 

розв’язування задач з функцією однієї змінної; методами оптимізації, включаючи їх 

обчислювальну реалізацію з функцією мети багатьох змінних без обмежень; методами 

оптимізації та їх обчислювальну реалізацію у випадках функції мети багатьох змінних та за 

наявності обмежень; методи та обчислювальну реалізацію багатокритеріальної оптимізації; 

еволютивні методи чисельної оптимізації, включаючи генетичні алгоритми та поведінкові 

моделі рою агентів. Використовуючи актуальні версії програмного забезпечення 

OPTIMIZATION TOOLBOX MATLAB та розробляючи свої програмні версії під час 

вивчення курсу «Методи оптимізації», аспіранти повинні навчитися правильно формулювати 

та ефективно розв’язувати оптимізаційні задачі за допомогою існуючого чи створюваного 

персонально програмного середовища. 

Метою дисципліни є вивчення аспірантами методів оптимізації в сенсі їх 

алгоритмічної реалізації з використанням існуючого програмного середовища та 

створюваного персонально під конкретні задачі.  

Завданням вивчення дисципліни є формування у аспірантів знань про чисельні 

методи оптимізації, а також їх алгоритмічну реалізацію з використанням існуючого 

програмного середовища та створенням спеціалізованого під конкретні задачі оптимізації. 

Завдання проведення лекційних занять: 

• ознайомити з оптимізаційними задачами та методами їх формального опису; 

• ознайомити з теоретичними основами методів оптимізації; 

• отримати знання, які стосуються застосування чисельної теорії оптимізації.  

Завдання проведення практичних: 

 набути практичних навиків імплементації обраних алгоритмів чисельної 

оптимізації; 

• набути практичних навиків алгоритмічної реалізації методів оптимізації з 

використанням існуючого програмного середовища та створюваного персонально під 

конкретні задачі. 

Вміти:   

- обгрунтувати використання існуючих або розробляти нові методи оптимізації;  

- алгоритмічно реалізовувати методи оптимізації з використанням існуючого 

програмного середовища та створюваного персонально під конкретні задачі;  

- застосовувати на практиці методи та програмні засоби для ідентифікації 

математичних моделей об’єктів та процесів. 

Знати:   

- чисельні методи розв’язування оптимізаційних задач;  

- сучасні наукові підходи до ідентифікації математичних моделей об’єктів та 

процесів;  

- актуальні версії програмного забезпечення OPTIMIZATION TOOLBOX MATLAB та 

особливості розробки своїх програмних версій для розв’язання оптимізаційних задач.  



Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни. 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в 

сфері інженерії програмного забезпечення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

досліджень. 

Результати навчання: 

Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі 

процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у інженерії програмного забезпечення та дотичних 

міждисциплінарних напрямах. 


