
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Моделювання і дослідження складних систем» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

5. Семестр, в якому викладається: другий 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10,0 

 

7. Лектор (викладач): к.т.н., доцент І.С. Глушенкова 

 

8. Результати навчання: здатність та вміння розробляти і досліджувати моделі 

складних об’єктів та процесів, застосувати методи моделювання для розв’язання 

актуальних технічних і технологічних проблем в геодезії та землеустрої 

 

9. Дисципліни, на які спирається: вихідна 

 

10. Зміст:  

Змістовий модуль 1.  Класифікація та принципи побудови моделей 

Тема 1 Загальні положення та визначення 

Тема 2. Стохастичні та мережеві моделі  

Змістовий модуль 2.  Імітаційне моделювання 

Тема 3. Створення імітаційних моделей 

Тема 4. Планування та проведення експериментів з моделями 

 

11. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення 

дисципліни вивчаються аспірантами в процесі роботи над лекційним курсом, 

самостійної роботи з науково-методичною та навчальною літературою, періодичними 

виданнями, матеріалами конференцій. 

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is "Design and research of the difficult systems" 

 

2. Code: 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: third (educationally-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: second 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10,0 

 

7. Name of lecturer(s): associate professor I.S. Glushenkova 

 

8. Learning outcomes: ability and ability to develop and investigate the models of 

difficult objects and processes, apply design methods for the decision of technical and 

technological issues of the day in a geodesy and organization of the use of land 

 

9. Disciplines are based on: initial 

 

10. Contents: 

Semantic module 1. Classification and principles of construction of models 

Theme 1 generals and determinations 

Theme 2. Stochastic and network models the 

Semantic module 2. Imitation design 

Theme 3. Creation of simulation models 

Theme 4. Planning and realization of experiments with models 

 

11. Teaching forms and methods: Theoretical, calculation and practical positions of 

discipline are studied by graduate students in the process of prosecution of lecture 

course, independent work with scientifically-methodical and educational literature, 

magazines, materials of conferences. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Моделирование и исследование 

сложных систем» 

 

2. Код: 

 

3. Тип:  нормативная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: второй 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

 

7. Лектор (преподаватель): к.т.н., доцент И.С. Глушенкова 

 

8. Результаты обучения: способность и умение разрабатывать и исследовать 

модели сложных объектов и процессов, применить методы моделирования для 

решения актуальных технических и технологических проблем в геодезии и 

землеустройстве 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: исходная 

 

10. Содержание: 

Смысловой модуль 1. Классификация и принципы построения моделей 

Тема 1 Общие положения и определения 

Тема 2. Стохастические и сетевые модели 

Смысловой модуль 2. Имитационное моделирование 

Тема 3. Создание имитационных моделей 

Тема 4. Планирование и проведение экспериментов с моделями 

 

11. Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над 

лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский 


