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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань 

12 – «Інформаційні 

технології» 

Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

122 – «Комп’ютерні 

науки» 

 

Рік підготовки 
(курс) 

Змістових модулів – 2 
Освітньо-професійна 

програма 

«Інформаційні 

управляючі системи та 

технології» 

6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105 

11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,6 

самостійної роботи 

студента – 6,9 

 

Освітній ступінь 

«Магістр» 

10 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

69 год. 

Вид контролю 

диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/69 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців 

систематизованого уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для 

ефективного проведення наукових досліджень, ознайомлення із методологією 

дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, 

основними вимогами щодо оформлення наукових результатів. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних та практичних основ 

щодо організації науково-дослідної роботи, отриманні навичок ефективної роботи 

з джерелами інформації, отриманні знань та вмінь, які допоможуть студентам в 

майбутньому здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі 

виконання своїх професійних обов’язків. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження; 

 методику організації наукових досліджень;  

 принципи організації наукової праці; 

 інформаційне забезпечення наукових досліджень; 

 загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи; 

уміти: 

 володіти методами і технологіями організації науково-дослідної 

діяльності; 

 вибирати напрямок науково-дослідної роботи; 

 формулювати мету і завдання дослідження: 

 визначати об’єкт і предмет дослідження; 

 застосовувати сучасні методі інформаційного пошуку; 

 оформляти наукові роботи згідно з діючими вимогами; 

 складати доповіді і брати участь у наукових дискусіях. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1 Наукові підходи до розв’язання наукових задач в 

галузі інформаційних технологій  

 

Тема 1. Визначення мети, об’єкту та предмету дослідження 

 

Тема 2. Визначення задач наукового дослідження, обґрунтування 

досягнення мети 

 

Тема 3. Проведення аналізу інформаційних процесів та технологій 

3.1 Основні етапи системного аналізу. 

3.2 Формулювання основних протиріч, що заважають досягненню цілей 

управління. 

3.3 Методологія системного моделювання 

3.4 Визначення перспективних шляхів і методів розв’язання протиріч. 

 

Тема 4. Проведення експериментів та оформлення результатів 

4.1 Спостереження за інформаційною системою. Фіксація даних пасивного 

експерименту. 

4.2 Планування і проведення активних експериментів. 

4.3 Оформлення і аналіз експериментальних даних. 

 

Тема 5. Складання розрахункових моделей інформаційних процесів 

5.1 Апроксимація функціональних залежностей. 

5.2 Програмна реалізація моделей типових інформаційних процесів у 

сучасних математичних пакетах. 
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Змістовий модуль 2 Методологія організації науково-дослідної 

діяльності 

 

Тема 6. Методологія наукового дослідження 

6.1 Організація наукового дослідження. 

6.2 Методи та техніка наукових досліджень. 

6.3 Загальнонаукові методи дослідження. 

6.4 Емпіричні методи дослідження. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

7.1 Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

7.2 Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

7.3 Техніка роботи із спеціальною літературою. 

 

Тема 8. Технологія підготовки магістерської роботи 

8.1 Організація роботи над магістерською роботою. 

8.2 Вибір теми дослідження. 

8.3 Структура магістерської роботи. 

8.4 Основні вимоги до магістерської роботи. 

8.5 Розробка доповіді та презентації наукового дослідження. 

 

Тема 9. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження 

9.1 Наукові публікації: поняття, функції, основні види. 

9.2 Методика підготовки та оформлення публікацій. 

9.3 Форми звітності при науковому дослідженні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 денна форма 

усього 
у тому числі 

л. п.з. с.р. 
1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Наукові підходи до розв’язання наукових задач в галузі 

інформаційних технологій 

Тема 1. Визначення мети, об’єкту та 

предмету дослідження 
9 1 2 6 

Тема 2. Визначення задач наукового 

дослідження, обґрунтування досягнення 

мети 

9 1 2 6 

Тема 3. Проведення аналізу об’єктів 

інформатизації 
9 1 2 6 

Тема 4. Проведення експериментів та 

оформлення результатів 
12 2 4 6 

Тема 5. Складання розрахункових моделей 

інформаційних процесів 
14 – 4 10 

Разом за змістовим модулем 1 53 5 14 34 

Змістовий модуль 2 Методологія організації науково-дослідної діяльності 

Тема 6. Основи методології та методи 

наукового дослідження 
11 1 2 8 

Тема 7. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень. 
14 2 4 8 

Тема 8. Технологія підготовки 

магістерської роботи. 
12 1 2 9 

Тема 9. Оформлення та форми 

впровадження результатів наукового 

дослідження 

15 1 4 10 

Разом за змістовим модулем 2 52 5 12 35 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)  – – – – 

Семестровий контроль:  диф. залік – – – – 

Усього годин за модулем 1 105 10 26 69 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

 Модуль 1   

 Змістовий модуль 1 Наукові підходи до розв’язання 

наукових задач в галузі інформаційних технологій 

  

1 Планування наукового дослідження та формалізація 

постановчої частини  
2 

– 

2 Визначення задач наукового дослідження, 

обґрунтування досягнення мети  
2 

– 

3 Дослідження інформаційних процесів. Основні етапи 

системного аналізу 
2 

– 

4 Планування і проведення пасивного та активного 

експерименту. Оформлення і аналіз експериментальних 

даних. 

4 – 

5 Програмна реалізація моделей типових інформаційних 

процесів у сучасних математичних пакетах  
2 – 

 Усього годин за змістовим модулем 1 12 – 

 Змістовий модуль 2. Методологія організації науково-

дослідної діяльності 
  

6 Основи методології та методи наукового дослідження. 

Методи та техніка наукових досліджень 
4 – 

7 Інформаційний пошук. Використання наукометричних 

баз даних та спеціальних он-лайн сервісів 
4 – 

8 Вимоги до магістерських робіт. Основні змістовні блоки 2 – 

9 Вимоги до оформлення авторських рукописів. Приклади 

виконання 
4 – 

 Усього годин за змістовим модулем 2 14 – 

 Усього годин за модулем 1 26  
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
дфн зфн 

1 2 3 4 

1    

2    

….    
 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

 Змістовий модуль 1 Наукові підходи до розв’язання 

наукових задач в галузі інформаційних технологій 

  

1 Планування наукового дослідження та формалізація 

постановчої частини  
6 – 

2 Визначення задач наукового дослідження, 

обґрунтування досягнення мети  
6 – 

3 Дослідження інформаційних процесів. Основні етапи 

системного аналізу 
6 – 

4 Планування і проведення пасивного та активного 

експерименту. Оформлення і аналіз експериментальних 

даних 

5 – 

5 Програмна реалізація моделей типових інформаційних 

процесів у сучасних математичних пакетах 
10 – 

 Усього годин за змістовим модулем 1 34 – 
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1 2 3 4 

 Змістовий модуль 2 Методологія організації науково-

дослідної діяльності 
  

6 Основи методології та методи наукового дослідження. 

Методи та техніка наукових досліджень 
8 – 

7 Інформаційний пошук. Використання наукометричних 

баз даних та спеціальних он-лайн сервісів 

 

8 – 

8 Технологія підготовки магістерської роботи  

9 
 

9 Вимоги до оформлення авторських рукописів. 

Приклади виконання 

 

10 – 

 Усього годин за змістовим модулем 2 68  

 Усього забезпечення аудиторних занять 
**

 – – 

 Забезпечення індивідуальних завдань: доповідь з 

презентацією 
– – 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік – – 

 Усього годин 69 – 

 

Примітка: 

** − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та ін. види аудиторної роботи. 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, практичні заняття. 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, тестування, усне опитування, доповіді на практичних 

заняттях, реферати, диф. залік. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Модуль 1 
 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

 Т1–Т6 Т7 – Т9  

Лекції (відвідування, 

конспект, опитування) 
6 4 10 

Практичні роботи 
(виконання, звіт, 

захист) 
2 4 4 4 2 4 20 

Поточний 

контроль: 
          

реферат 5 5 10 

опитування 4 3 7 

ін. види  

поточн. контр. 
16 16 32 

д. залік          20 

Усього:          100 

 

Примітка: 

Т1, Т2, ..., Т9 – теми 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Наукові основи управління в технічних системах» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за спеціалізацією «Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук : видавничий 

відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017.  

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Наукові основи управління в технічних системах» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

за спеціалізацією «Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» 

освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук : видавничий відділ КрНУ імені 

Михайла Остроградського, 2017. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /  

В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

2. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /  

Г. С. Цехмістрова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004.– 240 с. 
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