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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування теоретичних і практичних прикладних задач моделювання, які 

розв’язуються з допомогою сіткового планування; розвинути логічне мислення; 

прищепити вміння самостійно вивчати наукову літературу з дисциплін спеціалізації та її 

застосувань; підвищити загальний рівень математичної культури; виробити навики 

математичних досліджень прикладних питань і вміння перевести прикладну задачу на 

математичну мову; дати студентам основи знань з методів сіткового планування; вказати 

на численні застосування згаданих методів та реалізацію їх на ЕОМ. Для її досягнення на 

основі сучасних методів і прийомів навчання вивчаються основні питання теорії графів, 

теорії нечіткої логіки і нечітких чисел; методи оцінки і аналізу програм, методи 

оптимізації проекту; застосування стохастичних сіток; узагальнені детерміновані сіткові 

моделі. 

Завдання: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями, твердженнями 

та методами сіткового планування; розв’язувати практичні завдання з використанням 

отриманих знань..  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  
Знати основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу 

Вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, 

застосовувати теоретичні знання на практиці при управлінні реальним проектом. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Основи сіткового моделювання і теорії 

графів  

2 

 

 

Задачі про призначення, заміну 

обладнання, про найкоротший шлях, 

про максимальний потік 

2 Основні методи розрахунку сіткових 

моделей (CPM, PERT, CPM-COST) 

5 Побудова сіткових моделей 

3 Узагальнені детерміновані сіткові 

моделі (GNM) 

2 

 

Методи управління проектом 

4 Оптимізація сіткових моделей за 

ресурсами 

2 Планування реального проекту 

5 Застосування стохастичних 2 Інформаційні технології управління  



(альтернативних) мереж (GAN, GERT, 

GERTS) 

проектами 

6 Використання нечіткої логіки і 

нечітких чисел у розв’язанні задач  

управління проектами  

2 Сучасні моделі управління 

проектами і тенденції їх розвитку 

7 Використання нечіткої логіки в 

класичних моделях управління 

проектами  

2 Використання нечіткої логіки  
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання: виконання індивідуальних завдань, 

участь в обговоренні з планування і управління проектом,  іспит 

 

 


