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Перелік 
компетентностей та 
результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

ФК1 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати науково-технічні 
задачі в галузі будівництва та цивільної інженерії, зокрема для 
об’єктів будівництва промислового та цивільного призначення, і 
залучати для їх рішення відповідний фізико-математичний апарат. 
ФК8 Здатність знаходити оптимальні рішення з урахуванням 
вимог міцності, стійкості, надійності та довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 
ФК13 Здатність інтегрувати знання про проблеми та перспективи 
спеціальних інноваційних конструктивно-технологічних рішень 
улаштування будівель та споруд з мінімізацією ресурсів при 
забезпеченні стійкості та надійності на всіх етапах їх зведення. 
ПРН12 спрямування організаційних, технічних, технологічних 
рішень та інших заходів на реалізацію проектів будівництва 
об'єктів з дотриманням вимог законодавства та нормативних 
документів. 
ПРН17 здатність використовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички з проектування, розрахунку, 
організації, реконструкції та поточної експлуатації об’єктів 
будівництва промислового та цивільного призначення. 

ПРН20 здатність використовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички для визначенні основних техніко-

економічних показників інноваційних конструктивно-

технологічних рішень виконання будівельних робіт, їх порівняння 
та визначення кращого з них. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, Базова вища освіта першого (бакалаврського) рівня за 



необхідні для 
вивчення дисципліни 

спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія 

і ОП Промислове і цивільне будівництво. 
Основні теми 
дисципліни 

Тема 1. Роль системних уявлень в практичній діяльності 
людини. 
Тема 2. Розвиток системних уявлень. 
Тема 3. Система: визначення, структура, класифікація. 
Тема 4. Компоненти системних досліджень. 
Тема 5. Моделі і моделювання. 
 

Аудиторні заняття 48 годин, з них лекцій 32 години, 
лабораторних занять 16 години. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
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Полтава : Астрея, 2010. 129 с. 
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2004. 148 с. 
3. Горбань О. М., Бахрушин В. Є. Основи теорії систем і 
системного аналізу : навч. посібник. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 
2004. 204 с. 

Додаткова 
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конспект лекцій. Дніпропетровськ: вид-во ДІІТ, 2001. 54 с. 
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Інформаційні ресурси 

7. Бібліотека університету та її репозитарій 
(https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other). 

 

 
 


