
 



 



1. Мета дисципліни – формування та розвиток загальних і професійних компетентностей 

з інформаційних систем та технологій, що дозволять здобувачеві здійснювати розробку 

нових моделей та методів вирішення проблем у сфері інформаційних технологій в умовах 

невизначеності. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Знати принципи, моделі та методи вищої математики, програмування, інформаційних 

систем, баз даних та знань, технічного забезпечення, системного аналізу та 

моделювання систем. 

2. Знати методи дослідження складних систем, моделі та методи аналізу даних.  

3. Володіти навичками математичної формалізації практичних задач.  

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна складається з двох частин. Перша із них присвячена знайомству з 

основними поняттями аналізу даних, особливостями професії науковця, вивченню 

складових процесів організації науки, написання та захисту статей і дисертації, виступам 

на конференціях. Друга – основам методів аналізу даних, візуалізації та препроцесінгу 

даних, їх збору, очистки та ідентифікації невідомих залежностей в детермінованих умовах 

та умовах невизначеності.  

Дисципліна «Аспірантські студії  (зі спеціальності та за темами дисертаційних 

досліджень)» є базовою для усіх дисциплін професійної підготовки. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на 

рівні новітніх досягнень у сфері розробки та використання новітніх інформаційних 

систем та технологій, відповідно освітній кваліфікації «Доктор філософії». Зокрема, 

розвивати: 

‒ здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до формування системного 

наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 

‒ здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у науковій 

діяльності; 

‒ здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї та  приймати 

обґрунтовані рішення; 

‒ здатність аналізувати дані та оцінювати необхідні знання для розв’язання 

нестандартних задач з використанням математичних методів та методів комп’ютерного 

моделювання; 

‒ здатність володіти методами планування та проведення експериментів (у т.ч. активних, 

пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх результатів. 

 

 

 

 



 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплі-

ни 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Володіти знаннями організації науки в 

Україні, аналізувати наукові праці за 

темою наукового дослідження  

Лекція, практичні 

заняття 

 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

 

20% 

1.2 Виконувати наукові дослідження із 

розробки та використання 

інформаційних систем та технологій, 

формулювати тему, об’єкт, предмет 

дослідження, наукову новизну та 

практичну значущість результатів 

дослідження, представляти результати 

дослідження у статтях та на наукових 

конференціях. 

Лекція, практичні 

заняття 

  

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

15% 

2.1 Здійснювати аналіз даних з метою 

виявлення прихованих закономір-

ностей, виконувати їх ідентифікацію 

та прогнозувати майбутні процеси 

Лекція, практичні 

заняття  

 

Домашнє 

завдання, 60% 

виконання  

контрольних 

робіт, 60% 

правильних 

відповідей 

15% 

3.1 Вміти використовувати інформаційне 

та програмне забезпечення для аналізу 

і прогнозування процесів, програмні 

засоби та аналітичні платформи для 

пошуку закономірностей, зв’язків, 

правил, знань в електронних масивах 

даних 

Практичні заняття Виконання 

домашніх 

завдань, усне 

опитування  

25% 

4.1 Автономність та відповідальність: 

відповідально ставитися до виконання 

наукових досліджень, дотримуючись 

принципів академічної доброчесності 

та етичності 

Практичні заняття Виконання 

домашніх 

завдань, 

дискусія 

25% 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

                                             Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 

ПР1. Аналізувати фундаментальні та сучасні праці провідних зарубіжних 

та вітчизняних вчених у вибраній галузі дослідження, формулювати мету 

та завдання власного наукового дослідження як складові 

загальноцивілізаційного процесу. 

+ +    

ПР3. Представляти та обговорювати наукові результати державною й 

іноземними мовами в усній та письмовій формі. 
+ +    

ПР4. Виконувати оригінальні наукові дослідження з інформаційних 

систем та технологій на відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 

проблем. 

+ + + + + 

ПР5. Управляти науковими проєктами та /або готувати пропозиції на 

фінансування наукових досліджень. 
    + 

ПР6. Співпрацювати фахівцями з різних галузей в рамках наукових 

проєктів щодо розробки та дослідження інформаційних систем та 

технологій, використовуючи принципи професійної етики та навички 

професійної етичної поведінки. 

+   +  

ПР8. Проєктувати цілісні системи з Індустрії 4.0 (в тому числі кінцеві 

пристрої, мережеві з’єднання, хмарні платформи, реалізацію обміну та 

аналізу даних тощо). 

 +    

ПР11. Застосовувати методи захисту комп’ютерної інформації при 

проєктуванні інформаційних систем та технологій в різних предметних 

галузях. 

 +    

ПР12. Застосовувати методи консолідації, трансформації, візуалізації, 

оцінки якості та попередньої обробки даних для якісної підготовки даних 

до аналізу. 

 + + + + 

ПР13. Проводити інтелектуальний аналіз електронних масивів даних для 

вирішення конкретних практичних проблем. 
  + +  

ПР14. Вміти застосовувати закордонні та вітчизняні універсальні 

програмні засоби та аналітичні платформи для пошуку закономірностей, 

зв’язків, правил, знань в електронних масивах даних. 

   +  

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня:  

- оцінювання впродовж навчального періоду:  

1. Контрольне опитування на кожній з 4 лекцій: РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 3.1  − 5 балів 

− максимальна оцінка за кожне (всього максимально 20 балів). 

2. Самостійна робота, домашні завдання (вісім протягом семестру): РН 1.1, РН 1.2, РН 

2.1, РН 3.1 ‒  5 балів максимальна оцінка за кожне (всього максимально 40 балів).          

- підсумкове оцінювання ‒ екзамен:.  

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, − 40;  

- всі результати навчання будуть оцінюватись;  

- форма проведення і види завдань – письмовий іспит, який містить два завдання, з них 

одне теоретичне питання і одне – теоретико-практичне завдання. Частка кожного питання 

в сукупній оцінці однакова;  

- для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів. 

Студент не допускається до екзамену за умови  виконання менше 60% домашніх завдань. 

7.2 Організація оцінювання:  

Порядок проведення оцінювання та його форми зазначені в таблиці. 

КО – контрольне опитування, ДЗ – домашнє завдання   

Навчальний 

тиждень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форма 

контролю 

 КО 

ДЗ 

ДЗ 

 

КО 

ДЗ 

ДЗ 

 

КО 

ДЗ 

ДЗ КО 

ДЗ 

ДЗ 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і практичних 

занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 

Частина 1.  Дисертаційне дослідження  

 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Дисертація як наукова та кваліфікаційна 

робота.  

1  12 

2 Тема 2.  Методи наукового пізнання   1 2 12 

3 
Тема 3. Вимоги до кандидатських, PhD та 

докторських дисертацій   
1 2 12 

4 

Тема 4.  Процедура проходження та захисту 

дисертації. Принципи академічної 

доброчесності та етичності    

1 2 12 

5 
Тема 5. Відмінності між інженерною розробкою 

та науковим дослідженням   
1 2 12 

Частина 2. Аналітична обробка даних  

 

6 
Тема 6.  Моделювання як метод наукового 

пізнання   
1 2 12 

7 Тема 7.  Сучасні технології обробки даних   1  2 12 

8 Тема 8.  Регресійний аналіз   1 2 12 

9 Тема 9.  Технології Soft Computing  1 2 12 

10 
Тема 10. Інформативність факторів та задачі 

інтелектуального аналізу даних   
1 2 12 

 
Консультація, екзамен   

 
2   

 ВСЬОГО 10 18 120 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:  

Лекцій  – 10 год. 

Практичні заняття – 18  год.  

Консультації - 2 год.  

Самостійна робота - 120 год.  

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна  
1. Luger G.F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem 

Solving. – Pearson Education Limited, 2009 

2. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень. – К.: 

Маклаут, 2008. – 444 с. 



3. Giarratano J.C., Riley G.D. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition 

/ Course Technology, 2004 

4. Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми. – К.: Маклаут, 2008. – 

364 с. 

5. Як підготувати і захистити дисертацію. Методичні поради. 3-тє видання, 

виправлене і доповнене/ Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних 

наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 

Видавництво «Толока», 2005. - 80 с.  

6. С.М. Домбровська Технологія захисту дисертацій. ‒ Харків: НУЦЗЦ, 2017. Режим 

доступу: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/2941/Tehnologiya_pidgotovki_ta_zahistu_diser_d

oktoraDis.pdf 

Додаткова / Additional: 

7. Wasserman P.D. Neural Computing: Theory and Practice, Coriolis Group, 1989. 

8. Haykin S. Neural networks. A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, 1999. 

9. Haykin S. Neural Networks and Machine Learning. – Prentice Hall Publication, 2008. 

10. Maheshwari A. Data Analytics Made Accessible, Kindle Edition, 2014. 

 

10. Додаткові ресурси / Additional resourses: 

Онлайн-курси з аналізу даних / Data analytics online courses: 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-machine-learning-with-r 

https://www.coursera.org/specializations/data-science-python 

https://www.edx.org/course/subject/data-analysis-statistics 

https://www.udemy.com/the-data-science-course-complete-data-science-bootcamp/ 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/2941/Tehnologiya_pidgotovki_ta_zahistu_diser_doktoraDis.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/2941/Tehnologiya_pidgotovki_ta_zahistu_diser_doktoraDis.pdf
https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-machine-learning-with-r
https://www.coursera.org/specializations/data-science-python
https://www.edx.org/course/subject/data-analysis-statistics
https://www.udemy.com/the-data-science-course-complete-data-science-bootcamp/

