
Дисципліна Основи теорії прийняття рішень 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти до початку засвоєння навчального матеріалу, з 

дисципліни «Основи теорії прийняття рішень» повинен володіти 

матеріалом наступних курсів – шкільний курс «Математики», 

«Інформатики» та дисциплінами, що повинні бути вивчені 

студентами: «Вища математика», «Основи економічної теорії», 

«Землевпорядне проектування», «Земельний кадастр» та 

«Інформаційні технології». 

Що буде вивчатися Розуміння засад, принципів та критеріїв що впливають на вчинки 

людини залежно від конкретних обставин, визначають та формують 

найбільш ефективні моделі прийняття рішень як у повсякденному 

житті так і у професійній діяльності свідоме ставлення до них, 

дозволяють коректо (логічно правильно) інтерпретувати проблемні 

обставини та виважено здійснювати прийняття рішень в умовах 

невизначеності, ризику та нечіткої інформації. 

Курс має на меті познайомити студентів із основними засадами теорії 

прийняття рішень, що передбачає розгляд цілої низки теоретичних та 

прикладних методів побудови моделей прийняття рішень в різних 

ситуаціях. 

Цей курс орієнтований на те, щоб студенти самостійно апробували 

різні проблемно-орієнтовані ситуації та задачі що мають зв’язок з 

конкретними навчальними, дослідницькими чи виробничими 

проблемами та реалізацію шляхів їх розв’язання в різних умовах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Формування у майбутніх спеціалістів базових математичних знань, 

необхідних для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь 

аналітичного мислення й ознайомлення з принципами, методологією 

та методами прийняття рішень і набуття навичок з використання 

математичного апарату для обґрунтування рішень у задачах, що 

постають у своїй галузі. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Застосовувати отримані теоретичні знання, наукові та технічні методи 

для вирішення науково-технічних проблем і задач у професійній 

діяльності, уміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у своїй галузі з використанням теорій 

та методів сучасної науки на основі системного підходу та з 

врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування 

систем. 

Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення, власний досвід та аргументацію. 

Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні завдань геодезії та 

землеустрою. 
Розробляти і приймати ефективні рішення щодо професійної 

діяльності у сфері геодезії та землеустрою, у тому числі за умов 

невизначеності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність працювати автономно. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 

природного і техногенного походження при виконанні професійних 

завдань у сфері геодезії та землеустрою.  

Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних наук 

при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Інформаційне Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  



забезпечення навчально-методичні посібники, електронні підручники і посібники, 

методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, он-лайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


