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Короткий зміст освітнього компоненту:  

Вступ до системного аналізу та теорії систем. Предмет і область 

визначення  теорії систем. Система та її компоненти. Властивості 

систем. Класифікація систем на прикладі дорожньої галузі. Принципи 

функціонування систем дорожньої галузі. Динаміка станів систем. 

Моделювання в системному дослідженні. 

 
Передумови для вивчення освітнього компоненту:  

пререквізити: 

· історія і філософія техніки і технології; 

· фундаментальна та прикладна математична підготовка; 

· планування наукового експерименту і винахідницька робота. 

кореквізити: 

· науково-педагогічна практика; 

· виконання дисертаційного дослідження. 

 

Компетентності:  

· здатність до системного мислення (креативність); 
· здатність використовувати класичні математичні методи в обраній 
науковій діяльності; 
· знання в галузі сучасних інформаційних технологій; навички 
використання програмних засобів та навички роботи в комп'ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-
ресурси; 



· здатність продукувати нові ідеї для розв’язання комплексних проблем 
у галузі професійної та/або дослідницької діяльності; 
· володіння методами наукового аналізу, здатність застосовувати 
інструменти та методи системного аналізу якості будівництва; 
· здатність планувати та розподіляти час для пошуку та аналізу 
джерел інформації стосовно тематики досліджень; 
· здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження 
зі стадії постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та 
отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та 
методику досліджень; 
· володіння навичкам, щодо пояснення даних отриманих в результаті 
проведення лабораторного експерименту та вимірювань та 
пов’язувати їх з відповідною теорією; 
· навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі 
аспекти як системний аналіз, аналіз помилок, оцінка за порядком 
величин; 
· володіння методикою впровадження результатів дисертаційного 
дослідження в освітній процес та до діяльності об’єктів 
господарювання. 
 

Результати навчання:  

· володіти методами навчання та науково-педагогічних досліджень, 
аргументовано викладати й обґрунтовувати свою думку, вести 
дискусію та діалог; 
· володіти методологією власного наукового дослідження, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 
· володіти навичками, що необхідні для проведення експерименту в 
наукових дослідженнях використовуючи лабораторне обладнання та 
прилади в синтетичній та аналітичній роботі; 
· володіти навичками створення моделей та їх аналізу щодо нових 
елементів дорожніх конструкцій, будівель і споруд; 
· отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження та моделювати 
процес функціонування будівельних технологій. 
 

Методи навчання, форми та методи оцінювання:  

Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студента. 

Форми та методи оцінювання: тести; реферат; написання статей, 

доповіді на конференціях та семінарах. 
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