
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
1. Код: 2.1.1.9; 
2. Назва: «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення»; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),                                    
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10 семестр; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бордюженко Олег 
Михайлович, к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства  
9. Результати навчання: Студент повинен знати наукові визначення основних понять та постулатів, 
що характеризують базові ознаки технічних систем; основні елементи математичної теорії 
експерименту, для можливості їх практичного застосування; оптимальні методи вирішення 
екстремальних оптимізаційних та будівельно-технологічних задач; базові знання про системний 
підхід в управлінні будівельним підприємством, його властивості, як соціально-виробничої системи. 
10. Форми організації занять: лекційні  заняття, самостійна робота, практичні заняття, контрольні 
заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: будівельне матеріалознавство;       
сучасні методти розв'язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості. 
12. Зміст курсу:  

• Основні положення системного аналізу 
• Ознаки технічних систем 
• Вирішення будівельно-технологічних задач методами математичного програмування 
• Транспортна задача лінійного програмування 
• Елементи математичної теорії експерименту 
• Статистичне планування експерименту 
• Будівельне підприємство як соціально-виробнича система 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

• Бордюженко О.М. Основи системного аналізу: Інтерактивний комплекс навчально-
методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008. - 113 с. 

• Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Житковський В.В. Розв'язування будівельно-технологічних задач 
меодами математичного планування експерименту. Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2011. - 
174 с. 

• Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. - Львів.: "Магнолія 2006", 2007. - 480 с. 

• Шарапов О.Д. Системний аналіз: Навч. посібник. - К.: ВШ, 1993. - 303 с. 

• Ісаханов Г.В., Чорний С.М. Чисельні методи розв'язування задач будівництва. - К.: ВШ, 1995. 
- 374 с. 

• Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи 
системного аналізу" для студентів напряму "Будівництво" заочної форми навчання. / 
Бордюженко О.М. - НУВГП, 2007 р. - 12 с. (№059-148). 

• Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи системного аналізу" для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму "Будівництво" / Бордюженко О.М. - 
Рівне: НУВГП, 2010. - 27 с. (№059-166). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 76 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Виконання 
розрахункової роботи. 
Методи: лекції, елементи проблемної лекції, вирішення проблемних завдань, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 
    Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання задач, виконання 
індивідуальних завдань. 
 
                              
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                Л.Й.Дворкін  
д.т.н., професор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
1. Code: 2.1.1.9; 
2. Title: "Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal 

solution"; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: II (master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when studying discipline: 10 semesters; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bordyuzhenko Oleg 

Mikhailovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of 
Building Materials and Materials Science. 

9. Results of studies: The student should know the scientific definitions of the basic concepts and the 
postulates that characterize the basic features of the technical systems; the main elements of the 
mathematical theory of experiment, for the possibility of their practical application; optimal methods for 
solving extreme optimization and construction-technological problems; basic knowledge about the system 
approach in the management of the construction company, its properties, as a social-industrial system. 

10. Forms of organizing classes:  lectures, independent work, practical classes, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: building material science; modern 

methods for solving construction and technological problems, testing and quality control. 
12. Course contents: 
• Basic system analysis 
• Signs of technical systems 
• Solving construction and technological problems by methods of mathematical programming 
• Transport task of linear programming 
• Elements of the mathematical theory of experiment 
• Statistical planning of the experiment 
• Construction company as a social-production system 
13. Recommended educational editions: 
• Bordyuzhenko O.M. Fundamentals of System Analysis: An Interactive Set of Educational and 

Methodological Support. Rivne: NUVGP, 2008. - 113 p. 
• Dvorkin L.Ye., Dvorkin OL, Zhytkovsky V.V. Decision-making of construction and technological 

tasks by means of mathematical planning of an experiment. Teaching manual. - Rivne: NUVGP, 2011. - 174 
p. 

• Katrenko AV Investigation of operations: Textbook. - Lviv: "Magnolia 2006", 2007 - 480 p. 
• Sharapov O.D. System Analysis: Teaching. manual. - K .: VS, 1993. - 303 p. 
• Isakhanov G.V., Chorny S.M. Numerical methods of solving construction problems. - K .: VS, 

1995. - 374 p. 
• Methodical instructions and tasks for the implementation of the supervisory work on the discipline 

"Fundamentals of system analysis" for students of the direction "Construction" of the correspondence form 
of training. / Bordyuzhenko O.M. - NUVGP, 2007 - 12 p. (No. 059-148). 

• Methodical guidelines for independent work on the discipline "Fundamentals of system analysis" 
for full-time and part-time students studying "Construction" / Bordyuzhenko O.M. - Rivne: NUVGP, 2010. - 
27 p. (No. 059-166). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 24 hours. practical classes, 76 hours. independent work. Together - 120 years. 

Performing the calculation work. 
Methods: lectures, elements of problem lecture, solving problem problems, individual tasks, use of 

multimedia tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Form and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: completion at the end of 10 semesters. 
Current control (100 points): testing, questioning, solving tasks, performing individual tasks. 
 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of the Department                                               Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


