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РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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 В рамках спеціальної та вищої освіти велика увага приділяється методам 

лінійного програмування, які виокремлюються в математичному моделюванні, а 

також методам цілочисельного і динамічного програмування. Завдання лінійної 

оптимізації досить широко представлені в навчальній літературі і на навчальних 

інформаційних порталах. На різних сайтах можна знайти велику кількість 

формулювань практичних завдань, on-line-калькуляторів, що дозволяють знайти 

рішення. 

 При сучасному етапі розвитку інформаційних технологій процес навчання в 

навчальних закладах вищої професійної освіти неможливо уявити без їх 

використання. Інформаційні технології використовуються як засоби перевірки знань 

(різні тестуючі програми), як засоби комунікації викладача і студента (дистанційні 

навчальні програми, вебінари, тощо) 
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 Незважаючи на наявність і великий вибір комп'ютерних програм, 

навчальних сайтів, електронних підручників, потреба в них з кожним днем зростає. 

Змінюються програми дисциплін, навчальні плани, з'являються нові дисципліни – 

все це призводить до необхідності створення нових комп'ютерних ресурсів 

навчання. 

 Використання комп'ютерних технологій в навчанні студентів різних 

спеціальностей широко обговорюється в наукових статтях. Велика увага 

приділяється формуванню компетенцій з урахуванням застосування у вивченні 

інформатичних дисциплін. 

 Підготовка майбутніх фахівців в галузі освіти передбачає розробку нових 

навчальних програм з дисциплін, що базуються на застосуванні максимального 

використання можливостей комп’ютерних технологій і забезпечують 

індивідуалізацію освітнього процесу, дотримання принципів послідовності та 

наступності.  Такі програми успішно створюються і використовуються в 

навчальному процесі. 

Важливе місце посідає здатність опрацьовувати значні масиви даних, вміння 

аналізувати, класифікувати, синтезувати нові знання. При цьому особливого 

значення набуває програмування, яке формує уміння та навички роботи з 

інформацією. Відображається це через алгоритми, які можуть використовуватися під 

час створення прикладних програм [1]. 

Існує багато алгоритмів на графах, що базується на тому чи іншому методі 

пошуку у графі (пошук у глибину, пошук у ширину). 

В задачах про найкоротший маршрут в якості «довжини» маршруту береться 

сума ваг (довжин) дуг, що утворюють шлях. Можна в якості ваги брати надійність 

дуги, тоді надійність шляху від s до t, який складається з дуг (xi,xj)P (P — шлях), 

задається формулою  ( )
( , )

P ij
x x Pi j




 , (*), де ij  — надійність дуги (xi,xj), тобто 
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ймовірність її існування в графі. Задачу знаходження найнадійнішого шляху можна 

звести до задачі про найкоротший шлях з s до t, взявши в якості ваги cij дуги (xi,xj) 

величину cij=-logij . Прологарифмувавши обидві частини рівності (*) отримаємо 

.log)(log
),(),(





Pxx
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cP  Звідси видно, що найкоротший шлях з s до t з матрицею 

ваг cij буде одночасно і найнадійнішим шляхом з матрицею ij  [2]. 

Одним з найефективніших алгоритмів знаходження мінімального маршруту 

між вершинами графа з невід’ємними вагами ребер є алгоритм Дейкстри. Нехай l(xi) 

— мітка вершини xi; c(xi,xj) — вага ребра (xi,xj); Г(xi) — множина вершин, суміжних з xi 

(дуга починається з xi). Алгоритм: присвоєння початкових значень (l(s)=0 і 

вважається, що ця мітка постійна; l(xi)=  для  xi s і вважати їх тимчасовими; p:=s); 

поновлення міток (для всіх xi Г(p) мітки яких тимчасові; замінити мітки 

l(xi)=min[l(xi),l(p)+c(p,xi)]); перетворення мітки в постійну (серед всіх вершин з 

тимчасовими мітками знайти таку, для якої l( xi
* )=min[l(xi)] – мітка має мінімальне 

значення); наступний крок – вважати мітку вершини xi
*  постійною і p:= xi

* ; треба 

знайти шлях від s до t (якщо p=t, то l(p) — довжина найкоротшого шляху s—t; якщо 

p t, то перейти до кроку 2) [3]. 

Найпростіша реалізація алгоритму Дейкстри потребує O(V2) дій. У ній 

використовується масив відстаней та масив позначок. На початку алгоритму відстані 

заповнюються великим позитивним числом 

(більшим максимального можливого шляху в 

графі), а масив позначок заповнюється 

нулями. Потім відстань для початкової 

вершини вважається рівною нулю і 

запускається основний цикл. 

На кожному кроці циклу ми шукаємо 
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вершину з мінімальною відстанню, встановлюємо в ній позначку 1 і перевіряємо всі 

сусідні з нею вершини. Якщо в ній відстань більша, ніж сума відстані до поточної 

вершини і довжини ребра, то зменшуємо його. Цикл завершується, коли позначки 

всіх вершин стають рівними 1. Реалізація алгоритму в системі програмування дала 

результат, який представлено на рисунку (рис.1). 

Питання використання алгоритмів при знаходженні розв’язків цілого ряду 

прикладних задач ми пропонуємо і вводимо в навчальні програми. Вважаємо, що 

цей напрям є перспективним, оскільки усі природничі дисципліни потребують для 

своїх задач опрацювання великих масивів даних. 
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