




1. Мета дисципліни – формування та розвиток загальних і професійних компетент-

ностей з інформаційних технологій, що дозволять студенту 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 дисертації. 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  з інформаційних технологій (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 прикладних комп’ютерних науках, відповідно освітній 

кваліфікації «Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність розв’язувати комплексні 

задачі в сфері кібербезпеки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики; здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні; здатність до 

пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел; здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); здатність працювати в міжнародному науковому просторі; здатність 

розробляти та управляти науковими проектами; здатність працювати в команді з фахівцями 

своєї спеціальності та з експертами з інших галузей; вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми кібербезпеки, які виникають в різних сферах інформаційних технологій; 

здатність застосовувати теоретичні, методологічні, технічні, технологічні й організаційні 

основи створення систем захисту інформації (СЗІ), зокрема інформації, що зберігається, 

оброблюється і передається в комп’ютерних системах і мережах; здатність формулювати 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми на основі глибокого 

осмислення наявних і створення нових цілісних знань, а також професійної практики. 

Використання математичних моделей інформаційних структур, що потребують 

кіберзахисту; здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання в 

інформаційних технологіях, моделювання процесів нападу на інформацію та її захист; 

здатність враховувати соціальні і етичні аспекти професійної діяльності; здатність до 

розробки науково-методичних основ, технологій та інструментальних засобів аналізу, 

прогнозування й інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень щодо 

забезпечення інформаційної безпеки; здатність аналізувати предметну область, 

ідентифікувати, класифікувати та описувати проблеми, знаходити методи й підходи до їх 

розв’язання, формулювати вимоги; здатність здійснювати розробку науково-методичного 

забезпечення функціонування систем кібербезпеки; здатність до продукування нових та 

використання існуючих методів створення інформаційних технологій та розробки 

комп’ютерних систем; набуття універсальних навичок організації та проведення 

навчальних занять. 



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 

Аналізувати фундаментальні та 

сучасні праці провідних зарубіжних та 

вітчизняних вчених у вибраній області 

дослідження, формулювати мету та 

завдання власного наукового 

дослідження як складові загально-

цивілізаційного процесу.  

Лекція 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

іспит 

20% 

1.2 

Виконувати оригінальні наукові 

дослідження інформаційних систем та 

цифрових сервісів на відповідному 

фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові 

знання, для розв’язання актуальних 

проблем. 

Лекція 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей 

іспит 

30% 

2.1 

Проводити інтелектуальний аналіз 

електронних масивів даних для 

вирішення конкретних практичних 

проблем 

Практичні заняття 

Домашнє 

завдання, 60% 

виконання 

контрольних 

робіт, 60% 

правильних 

відповідей 

іспит 

25% 

3.1 

Вміти застосовувати закордонні та 

вітчизняні універсальні програмні 

засоби та аналітичні платформи для 

пошуку закономірностей, зв’язків, 

правил, знань в електронних масивах 

даних Практичні заняття 

Виконання 

домашніх 

завдань, усне 

опитування 

іспит 

25% 

4.1 

Автономність та відповідальність: 

відповідально ставитися до виконання 

наукових досліджень, дотримуючись 

принципів академічної доброчесності 

та етичності  

 

 

 



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 

ПРН – 1. Уміти формувати і аргументовано відстоювати власну 

позицію з різних проблем філософії науки та методології 

наукового пізнання. 

+     

ПРН – 6. Уміти здійснювати бібліографічний пошук і відбір 

літературних джерел, складати їх бібліографічний опис. 
 +    

ПРН – 7.Уміти моделювати структуру наукового дослідження, 

формулювати мету, об’єкт, предмет та наукові задачі, 

упорядковувати та систематизувати результати дослідження, 

обґрунтовувати їх достовірність та проводити їх апробацію. 

+ +   + 

ПРН – 8. Уміти обґрунтовувати формулювати висновки з 

проведених наукових досліджень та рекомендації щодо їх 

наукового і практичного використання. 

+  +   

ПРН – 9. Уміти розробляти проекти наукових досліджень та 

моделювати їх структуру, застосовуючи різні способи подання 

статистичної інформації та результатів. 

  +  + 

ПРН – 10. Володіти вмінням робити наукові доповіді щодо 

захисту результатів дослідження, аргументувати і захищати 

теоретичну позицію на основі емпіричної роботи. 

+    + 

ПРН – 12. Уміти узагальнювати і критично оцінювати 

результати, отримані вітчизняними і зарубіжними 

дослідниками. 

  + +  

ПРН – 13. Уміти демонструвати володіння предметною базою 

знань та сучасними техніками дослідження, здатність 

створювати та інтерпретувати нові знання. 

 +   + 

ПРН – 17. Уміти приймати обґрунтовані рішення, бути здатним 

їх оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

  +  + 

ПРН – 18. Уміти формувати концепції, застосовувати та 

оцінювати предметний проект наукового дослідження. 

+ + +   

 

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, РН 4.1 ‒  5 балів максимальна оцінка за кожне (всього максимально 40 балів).          

- підсумкове оцінювання ‒ іспит; 

- 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 іспит не може 

бути меншою 24 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 

балів. Студент допускається до іспиту за умови 60% виконання 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 ПЗ Конс. СР 

Частина 1.  Дисертаційне дослідження  

1 
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 та 

докторських дисертацій   
1 2 

 
12 

4 
Тема 4.  Процедура проходження та захисту 

дисертації   
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 2 120 

 

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. Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми. – К.: Маклаут, 2008. – 364 

с. 

4. В. С. Моркун, М. І. Ступнік, В. В. Тронь.  Підготовка і захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня у галузі технічних наук. Рехим доступу: 

http://ktu.edu.ua/uploads/files/aspirantura/metod.pdf 

5. С.М. Домбровська Технологія захисту дисертацій. Режим доступу: 

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

Dis.pdf 

Додаткова: 

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

2. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників 

Європейської Інтеграції; Терен, 2017. – 416 с. 

3. Marchenko, O., Anisimov, A., Zavadskyi, I., Melnikov, E. English text parsing by 

means of error correcting automaton. Natural Language Processing and Information Systems. 

Lecture Notes in Computer Science, 2018, vol 10859. Springer, pp. 281-289.  

4. Marchenko, O., Anisimov A., Nykonenko A., Rossada T., Melnikov E. Machine 

Learning Method for Paraphrase Identification. Flexible Query Answering Systems. Lecture Notes 

in Computer Science, 2017, vol 10333. Springer, pp. 164-173.  

5. Anisimov A. V., Marchenko O. O., Nasirov E. I. Block-Diagonal Approach to Non-

Negative Factorization of Sparse Linguistic Matrices and Tensors of Extra-Large Dimension 

Using the Latent Dirichlet Distribution. Cybernetics and Systems Analysis, volume 54, 7. Pages 

853–859 (2018).  

6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2003. — 192 с..  

http://ktu.edu.ua/uploads/files/aspirantura/metod.pdf
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


7. П'ятнииька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: Навч. 

посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. — К., 2003. — 116 с.  

 

Додаткові ресурси: 

http://userweb.cs.utexas.edu/users/dahlin/professional/goodTalk.pdf.  

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

https://www.globe.gov/web/walefemi007/home/blog/-/blogs/how-to-make-a-good-

scientificpresentation  

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

https://www.northwestern.edu/climb/resources/oral-communication-skills/creating-

apresentation.html  

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

http://crosstalk.cell.com/blog/tips-for-giving-a-successful-scientific-presentation 

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

https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation  

 

 

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/
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