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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Іспит

100-бальна,
ECTS,
національна
(4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Супруненко Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук,
доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття, самостійна
робота, індивідуальні творчі завдання.
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен:
 знати наукові проблеми та етапи організації і проведення науководослідних робіт, особливості їх проведення у сфері Інженерії
програмного забезпечення (ІПЗ) / Комп’ютерних наук та
інформаційних технологій (КНІТ) / Системного аналізу (СА));
 знати основні напрямки розвитку наукових ідей за конкретним
науково-технічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 вміти формулювати та технічно обґрунтовувати наукову задачу,
ставити мету та задачі, виділяти об’єкт та предмет дослідження;
 вміти вдосконалювати існуючі технічні рішення за конкретним
науково-технічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА) та генерувати нові ідеї,
практично їх реалізовувати;
 вміти
ставити
науково-технічні
завдання,
організовувати
цілеспрямований збір і обробку інформаційних джерел;
 планувати виконання науково-дослідних робіт за конкретним науковотехнічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 планувати і проводити експериментальні дослідження;
 обробляти та оцінювати результати експериментальних досліджень,
створювати за результатами проведених досліджень наукові звіти;
 грамотно представляти отримані наукові і практичні результати у
фахових друкованих виданнях – вітчизняних та зарубіжних;
 отримати належний результат в рамках обмеженого часу та з
дотриманням професійної етики;

 аналізувати отриманий результат дослідження, аргументовано
пояснювати отримане рішення українською та англійською мовами з
вживанням фахової термінології;
 демонструвати навички мовної комунікації при уточненні задач
дослідження, оформленні технічної документації та при демонстрації
результатів виконаних науково-дослідних робіт.
Компетентності студента:
 здатність формувати інформаційне підґрунтя для розв’язання науковотехнічної задачі (частини науково-технічної проблеми) за конкретним
науково-технічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 володіти основними навичками проведення наукових досліджень за
конкретним науково-технічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 спроможність критично оцінювати технічні рішення та наукові
гіпотези, робити обґрунтовані висновки за конкретним науковотехнічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 здатність формувати модель для проведення дослідження, аналізувати
варіанти моделі для підтвердження чи спростування науково-технічної
гіпотези;
 здатність обґрунтувати вибір інструментальних програмних засобів
побудови та дослідження моделей за конкретним науково-технічним
напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 здатність використовувати відповідні інструментальні середовища для
побудови і аналізу структурних та імітаційних моделей предметної
області та моделі дослідження;
 спроможність моделювати і оцінювати результати впровадження нових
науково-технічних рішень та наслідки інтеграції у існуюче програмноапаратне середовище (оточення);
 навичка аналізувати та перевіряти отримані в результаті досліджень
технічні рішення, використовуючи вибрані інструментальні засоби;
 уміння застосовувати набути знання у процесі розробки чи модернізації
системного і прикладного програмного забезпечення;
 навички мовної комунікації при роботі у мільтидисциплінарній команді
при проведенні прикладних наукових досліджень, оформленні
технічної документації та захисті результатів досліджень;
 навичка відслідковувати новітні науково-технічні результати з розвитку
технологій та інструментальних засобів за конкретним науковотехнічним напрямком (ІПЗ, КНІТ, СА);
 уміння навчатися (дистанційне чи змішане навчання) новим фаховим
знанням та вмінням, що обумовлені стрімким розвитком технологій
розробки ПЗ.
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Методологія науково-дослідної роботи у ІТ-галузі
Тема 1.1. Сутність та головні функції науки. Пошукові та науково-дослідні роботи.
Науково-метричні бази у розповсюдженні новітньої наукової інформації.
Тема 1.2. Джерела наукової та науково-технічної інформації.

Тема 1.3. Наукова творчість. Особливості організації наукової праці вченого.
Наукові школи. Грантова діяльність.
Змістовий модуль 2. Організація та проведення наукових досліджень ІТ-галузі.
Обробка та представлення результатів наукових досліджень у технічних науках.
Тема 2.1. Організація та проведення наукових досліджень у ІТ-галузі.
Тема 2.2. Експериментальні дослідження у ІТ-галузі. Моделі досліджень.
Планування експериментів.
Тема 2.3. Проведення експериментів та обробка їх результатів у ІТ-дослідженнях.
Змістовий модуль 3. Формування наукових звітів, статей та інших друкованих
праць, просування результатів наукових досліджень у ІТ-галузі.
Тема 3.1. Представлення та просування результатів наукових досліджень у ІТгалузі.
Тема 3.2. Підготовка до друку статей за результатами наукових досліджень у ІТгалузі. Відслідковування друкованих статей та їх характеристик у мережі Internet.
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