
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



1. Мета дисципліни: 
підготувати науковця, який володів би необхідними знаннями і навичками проведення 

наукових досліджень, написання наукових праць, виступів на наукових зібраннях, 

базовими знаннями та основам системних досліджень проблем у сфері інформаційних 

технологій спеціального призначення, що впливають на національну безпеку і оборону 

держави. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни  

знати: 

принцип організації науково-дослідницької роботи; 

нормативно правову базу науково-дослідницької роботи та захисту інформації; 

основні поняття інформаційних технологій; 

основні методи та засоби захисту інформації. 

 

уміти: 

спілкуватись з колегами, широким академічним товариством та громадськістю 

українською та однією з іноземних мов європейського простору; 

самостійно формулювати задачі досліджень. 

 

володіти елементарними навичками: 

використання технічних пристроїв для проведення дослідницьких функцій. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна “Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних 

технологій спеціального призначення” належить до переліку вибіркових дисциплін 

аспіранта/ад’юнкта. Дисципліна спрямована на опанування різноманітними науковими 

методами дослідження інформації, що описують та прогнозують сучасні геополітичні 

тенденції розвитку світових держав, а також вплив інформаційних технологій на 

національну безпеку України. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: 

Дисципліна спрямована на досягнення  наступних компетентностей: 

інтегральної: 

здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та професійної практики (ІК-1); 

загальних: 

здатність працювати в міжнародному науковому просторі (ЗК-6), 

здатність розробляти та управляти науковими проектами (ЗК-7); 

фахових: 

здатність аналізувати предметну область, ідентифікувати, класифікувати та описувати 

проблеми, знаходити методи й підходи до їх розв’язання, формулювати вимоги (ФК-8), 

здатність до продукування нових та використання існуючих методів створення 

інформаційних технологій та розробки комп’ютерних систем (ФК-11). 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

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

Аналізувати сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань (РН-1) 

1.1 - Лекція 

1/1 

Практичне 

заняття 

2/3 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

5 % 

1.2 
Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

1.3 - 

1.4 - 

Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі 

дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально 

цивілізаційного процесу (РН-2) 

2.1 
Зн1. Найбільш передові концептуальні 

та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної 

діяльності і на межі предметних 

галузей 

Лекції 

1/1, 1/2, 2/1 

Практичні 

заняття 1/4, 

2/3 

 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

2.2 
Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

2.3 
- 

2.4 
АВ1. Ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх 

реалізації 

Давати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей (РН-3) 



3.1 
- 

Лекція 

1/1, 2/1 

Практичне 

заняття 

1/3 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

3.2 
Ум1. Критичний аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних ідей 

3.3 
- 

3.4 
- 

Уміти з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку 

інших галузей науки, суспільно – політичного, економічного життя (РН-4) 

4.1 
Зн1. Найбільш передові концептуальні 

та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної 

діяльності і на межі предметних 

галузей 

Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

4.2 
Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

4.3 - 

4.4 - 

Аналізувати наукові праці в галузі інформаційних технологій, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання (РН-5) 

5.1 - Лекція 

1/1, 2/1 

Практичне 

заняття 

1/3 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

5.2 
Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем. 

5.3 - 

5.4 - 

Визначати методологічні принципи та методи наукового дослідження галузі інформаційних 

технологій в залежності від об’єкту і предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи 

(РН-6)  

6.1 
Зн1. Найбільш передові концептуальні 

та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної 

діяльності і на межі предметних 

галузей 

Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

6.2 
Ум1. Критичний аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних ідей 

6.3 - 



6.4 
АВ1. Ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх 

реалізації 

Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, 

опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз (РН-7) 

7.1 
Зн1. Найбільш передові концептуальні 

та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної 

діяльності і на межі предметних 

галузей 

Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

7.2 - 

7.3 
К1. Спілкування в діалоговому режимі 

з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової 

та/або професійної діяльності 

7.4 
АВ1. Ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх 

реалізації 

Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу предметної області, виявлення 

інформаційних потреб і збір даних для проектування (РН-8). 

8.1 
Зн1. Найбільш передові концептуальні 

та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної 

діяльності і на межі предметних 

галузей 

Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

8.2 
Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем. 

8.3 
- 

8.4 
- 

Демонструвати результати наукової роботи, писати презентації, звіти за результатами 

виконаної роботи (РН-16) 

9.1 - Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

9.2 - 

9.3 
К1. Спілкування в діалоговому режимі 

з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової 

та/або професійної діяльності 

9.4 АВ3. Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом 

життя, відповідальність за навчання 

інших 



Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для рішення професійних 

наукових задач інформаційно – довідникові та науково – технічні ресурси і джерела знань з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки (РН-18) 

10.1 - Лекції 

2/1, 2/2 

Практичні 

заняття 2/3 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

10 % 

10.2 
Ум1. Критичний аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних ідей 

Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

10.3 - 

10.4 
АВ3. Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом 

життя, відповідальність за навчання 

інших 

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково - 

дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань (РН-19). 

11.1 
- 

Лекції 

1/1, 1/3 

Практичні 

заняття 1/4 

Усні відповіді, 

виконання 

практичних 

завдань та завдань 

для самостійної 

роботи, іспит 

5 % 

11.2 
Ум1. Критичний аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних ідей. 

Ум2. Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем. 

11.3 
- 

11.4 
АВ1. Ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх 

реалізації 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання: 

Результати  

навчання  

дисципліни  

(код) 

  

Програмні  

результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

Аналізувати сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на 

межі предметних галузей знань (РН-1) 

Тема 1  +                       

Тема 2  +                       

Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного 

наукового дослідження як складову загально цивілізаційного процесу (РН-2) 

Тема 1     + +  +                 

Тема 2     + +  +                 

Давати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей (РН-3) 

Тема 1          +               

Тема 2          +               

Уміти з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати 

його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільно – політичного, економічного життя (РН-4) 

Тема 1             + +           

Аналізувати наукові праці в галузі інформаційних технологій, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання (РН-5) 
Тема 1                  +       

Тема 2                  +       

Визначати методологічні принципи та методи наукового дослідження галузі інформаційних технологій в залежності від об’єкту і 

предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи (РН-6) 

Тема 1                     + +   

Тема 2                     + +   



Результати  

навчання  

дисципліни  

(код) 

  

Програмні  

результати  

навчання (назва) 

7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 

Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, 

так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз (РН-7) 

Тема 1 +  + +                 

Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу предметної області, виявлення інформаційних потреб і збір даних для 

проектування (РН-8). 

Тема 1     + +               

Демонструвати результати наукової роботи, писати презентації, звіти за результатами виконаної роботи (РН-16) 

Тема 1           + +         

Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для рішення професійних наукових задач інформаційно – 

довідникові та науково – технічні ресурси і джерела знань з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки (РН-18) 

Тема 2              +  +     

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково - дослідницької та інноваційної діяльності, які 

приводять до отримання нових знань (РН-19). 

Тема 1                  +  + 

 

 

 

 

 

 



7. Схема формування оцінки:   

7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів: 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Обов’язковим для допуску до 

іспиту є виконання проектного завдання.  

Семестрове оцінювання: 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 

Min. – 12 балів Max. – 20 балів 

Усна відповідь, презентація 1 2 

Виконання практичних завдань 3 5 

Проектне завдання 6*1 = 6 10*1 = 10 

Самостійна робота 2 3 

 ЗМ2 

 Min. – 12 балів Max. – 20 балів 

Усна відповідь, презентація 3 5 

Виконання практичних завдань 6 10 

Самостійна робота 3 5 

 ЗМ3 

 Min. – 12 балів Max. – 20 балів 

Усна відповідь, презентація 3 5 

Виконання практичних завдань 6 10 

Самостійна робота 3 5 

Іспит Min. 24 бали / Max. 40 балів 

Для аспіранта/ад’юнкта, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання допуску до іспиту аспірант/ад’юнкт має 

відзвітувати про самостійну індивідуальну роботу, виконані практичні і проектне завдання. 

Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Здобувач, який у поточному семестрі мав пропуски занять і до початку сесії не 

засвоїв матеріал пропущених тем до атестації не допускається.  

Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час 

семестру він: 1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів навчання, 

які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю; 2) якщо під час семестру він 

набрав кількість балів, недостатню для отримання позитивної оцінки навіть у випадку 

досягнення ним на підсумковому контролі максимально можливого результату. Рішення 

про недопущення за поданням викладача приймається деканом та оприлюднюється до 

початку відповідного контролю. 

Викладач на останньому занятті повідомляє здобувачів про їх рейтинг у балах. 

Підсумкове оцінювання відбувається в усній формі. Білет складається з 3-х питань. 

Перші два питання оцінюється по 15 балів, третє – 10 балів, що в загальному підсумку 

складає від 24 до 40 балів. 

 



7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання аспіранта/ад’юнкта здійснюється під час усіх видів навчальних занять і 

за результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 

презентація, виконання практичних завдань. Проектне завдання виконується 

протягом вивчення першого змістовного модуля, презентується і оцінюється на 

практичному занятті вкінці модуля. Максимальна кількість балів за роботу протягом 

семестру дорівнює 60 балів. Іспит – 40 балів. Сумарно аспірант/ад’юнкт може 

отримати максимально 100 балів. 

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  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 
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ЗМ 1. Технологія наукових досліджень у сфері інформаційних технологій 

спеціального призначення 

1 Технологія наукових досліджень 8 2  34 

ЗМ 2. Теоретичні основи аналізу проблем наукових досліджень в галузі 

інформаційних технологій спеціального призначення 

2 Теоретичні основи аналізу проблем національної 

безпеки і оборони 

6 2  32 

ЗМ 3. Захист інформації 

3 Загальні аспекти захисту інформації 4   30 

Консультація   2  

 ВСЬОГО 18 4 2 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні – 4 год. 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 96 год. 
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