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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Юрчук Наталія Петрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики, електронна адреса: 
urnata@ii.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 
ОК 3 Інформаційні технології в наукових дослідженнях 
кількість кредитів ЄКТС - 5; 
кількість годин - 150 годин, у тому числі 32 аудиторних годин, 118 годин 

самостійна робота. 
Програмою передбачено перезарахування кредитів для здобувачів, які 

навчаються за програмою академічної мобільності, формою неформальної та 
інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів. 

Програма передбачає розробку аудіокурсів, дистанційних курсів для 
здобувачів з особливими освітніми потребами (інклюзивної освіти). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання - один семестр, 1 курс, ІІ семестр. 
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Інформаційні технології в наукових дослідженнях належить до навчальної 

дисциплін обов'язкової компоненти, освітній компонент циклу загальної 
підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 
таких дисциплін (пререквізитів): «Українська мова в науці»»; 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Філософія науки та інновацій». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни. Інформаційні технології в 

науковій діяльності спрямовані на критичне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією, моделювання, аналізу даних розуміння етики роботи з інформацією 
(авторське право, інтелектуальна власність тощо) у діяльності науковця. 
Інформаційна грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота 
з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи 

теоретичних і практичних знань і компетентностей щодо здатності розв'язувати 
комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-
інноваційної діяльності у прикладній сфері, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики; здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатності до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатності генерувати 
нові ідеї (креативність); здатності використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології в науковій діяльності; здатності виконувати оригінальні 
дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у 
технологіях тваринництва та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і 
можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях; здатності 
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та 
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інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 
освітній діяльності; здатності виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 
проблеми дослідницького характеру у прикладній сфері, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних досліджень; здатності обґрунтовувати рішення 
на основі розуміння закономірностей розвитку систем і процесів із застосуванням 
математичних методів та моделей. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни - теоретична та практична підготовка 
майбутніх фахівців із наступних питань: 

- застосовувати знання у практичних ситуаціях та використовувати сучасні 
інформаційні технології для дослідження прикладних об'єктів і процесів; 

- проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії із 
використанням інформаційних та комунікаційних технологій; 

- збирати, обробляти й аналізувати інформацію, що публікується на 
інтернет-ресурсах, презентувати результати професійної діяльності з 
використанням сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів; 

- підбирати та ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення 
для проведення наукових досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності - Здатність розв'язувати комплексні проблеми 
в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики. 

загальні компетентності - ЗК 3. Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій 

фахові компетентності ФК 2. Здатність до комплексного підходу у 
володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і 
вітчизняної сільськогосподарської науки 

ФК 9. Представляти публічно та впроваджувати у виробництво науково-
обгрунтовані результати дисертаційних досліджень 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими компетентностями: 

ПРН 1. Вміти вести пошук наукової інформації, представляти результати 
наукових досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 4. Обробляти статистично отримані результати наукових досліджень з 
використанням інформаційних технологій. 

ПРН 9. Використовувати інформаційні технології в процесі здійснення 
галузевих досліджень, аналізу та обробки одержаної інформації. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в наукових дослідженнях» 

належить до нормативних дисциплін. Предметні компетентності: основні напрями 



використання інформаційних технологій у науково-дослідній діяльності, хмарні 
технології у науково-дослідній діяльності, методи й засоби електронної 
презентації результатів наукових досліджень, концептуальні засади 
математичного моделювання в наукових дослідженнях, методи аналізу 
взаємозв'язків, основи інформаційної безпеки. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

X * 
Форми організації навчання та 

кількість годин Самостійна 
к н Назва теми лекційні лабораторні робота, 

кількість годин £ заняття заняття 

робота, 
кількість годин 

1 Основні напрями використання 
інформаційних технологій у 
науково-дослідній діяльності. 

2 2 20 

2 Хмарні технології у науково- 2 2 20 дослідній діяльності. 2 2 20 

3, 4 Методи й засоби електронної 
презентації результатів наукових 4 4 20 
досліджень 

5, 6 Концептуальні засади 
математичного моделювання в 4 4 20 
наукових дослідженнях 

7 Методи аналізу взаємозв'язків 2 2 20 
8 Основи інформаційної безпеки. 2 2 18 

Разом 16 16 118 

6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота є основним засобом оволодіння здобувачем навчального 

матеріалу у вільний від обов'язкових занять час. 
Обов'язкова самостійна робота аспіранта включає: 
- самопідготовку до лекційних та практичних занять; 
- опрацювання нового та повторення раніше вивченого теоретичного 

матеріалу; 
- виконання завдань на самостійну роботу: підготовка інформаційного 

повідомлення в усній, письмовій формі, складання опорного конспекту, графічне 
представлення матеріалу (складання схем, рисунків, графіків, діаграм), створення 
матеріалів презентацій, проведення типових розрахунків за даними, отриманими 
на лабораторних заняттях; 

- підготовку до усного опитування або тестування; 
- підготовку до заліку. 
Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення та закріплення 

знань здобувачів освіти, розвиток їх аналітичних навичок з проблематики 
навчальної дисципліни. 

Невичерпний перелік заходів може включати: 
- самостійне вивчення з рекомендованого переліку додаткових теоретичних 

питань, нерозглянутих на лекціях; 
- розв'язування додаткових задач за тематикою лабораторних занять; 



- виконання творчих аналітично-розрахункових робіт; 
- розробка інформаційного дайджесту відповідно до теми власного 

наукового дослідження; 
- розробка та представлення доповіді з електронною презентацією 

результатів моделювання відповідно до теми власного наукового дослідження. 
Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

може виконуватися у бібліотеці, читальних залах університету, навчальних 
кабінетах, комп'ютерних класах, у домашніх умовах, у тому числі з 
використанням технологій дистанційного навчання та інтернет ресурсів. Перелік 
навчально-методичних матеріалів разом з рекомендованою науковою та фаховою 
й періодичною літературою, необхідний для забезпечення самостійної роботи 
аспірантів, наведено у пункті 10. Здобувач освіти в ході самостійної роботи може: 

- самостійно визначати рівень (глибину) опрацювання змісту матеріалу; 
- самостійно опрацьовувати додаткові теми і питання; 
- пропонувати свої варіанти організаційних форм самостійної роботи; 
- використовувати для самостійної роботи методичні та навчальні 

посібники та інші інформаційні ресурси понад запропонованого переліку; 
- здійснювати самоконтроль результатів самостійної роботи (власними 

методами або запропонованими викладачем). 
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння аспірантами 

у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом із 
навчальним матеріалом, який було опрацьовано під час проведення навчальних 
занять. Загальна кількість годин самостійної роботи, яка надається аспіранту для 
засвоєння навчального матеріалу дисципліни, становить 118годин. 
№ 
з/п Назва тем Кількість 

годин 

1 Основні напрями використання інформаційних технологій у науково-
дослідній діяльності 20 

2 Хмарні технології у науково-дослідній діяльності 20 

3 Методи й засоби електронної презентації результатів наукових досліджень 20 

4 Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 
дослідженнях 20 

5 Методи аналізу взаємозв'язків 20 

6 Основи інформаційної безпеки 18 

Разом 118 

Індивідуальна робота 
Індивідуальні завдання видані здобувачу вирішуються методами активного 

пошуку та розв'язку ситуаційних завдань, та містяться у методичних 
рекомендаціях щодо їх виконання. Після опрацювання здобувач звітує лектору 
про виконану індивідуальну роботу. 
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8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Контрольні заходи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

наукових дослідженнях» включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється протягом семестру і включає: 
- усне опитування під час лабораторних занять на початку заняття з метою 

з'ясування рівня готовності здобувачів освіти до виконання завдань практичної 
роботи; 

- спостереження за роботою протягом заняття з подальшою оцінкою 
активності здобувачів освіти у процесі заняття, внесених ними пропозицій, 
оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень відповідей попередніх 
доповідачів і т.п.; 

- письмове опитування після виконання завдань лабораторної роботи 
шляхом розв'язання проблемних питань письмово, розроблених у декількох 
варіантах; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань. 
Підсумковий (атестаційний) контроль проводиться у формі семестрового 

заліку. 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 
компетентностям за результатами лабораторних занять - 60 балів (усний 
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. та 
письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, виклад матеріалу на 
задану тему в письмовому вигляді та ін., виконання самостійної роботи); 
атестаційний контроль у тестовій чи письмовій формі - 10 балів; підсумковий 
контроль (залік в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо 
здобувач протягом семестру за підсумками поточного та атестаційного 
(підсумкового) контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки 
з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. 

Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті 
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 
передбачено опанування освітнього компонента. 

Розподіл балів, які отримують студенти з дисципліни 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Атестація 1 Атестація 2 
30 100 Т1 Т2 Т3 СРС КР Т4 Т5 Т6 СРС КР 30 100 

5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 

30 100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену для заліку 

90 - 100 А Відмінно 

зараховано 
82-89 В 

Дуже добре - вище 
середнього рівня з 

кількома помилками зараховано 
75-81 С Добре 

зараховано 

65-74 D 
Задовільно 

зараховано 

60-65 Е 
Задовільно 

зараховано 

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 

9. Політика навчальної дисципліни 
Активна участь здобувачів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 
своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково -
дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін. Відпрацювання пропущених занять є обов'язковим незалежно від 
причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час 
консультації викладача. Обов'язковим є дотримання техніки безпеки в 
комп'ютерних лабораторіях. Задля зручності, дозволяється використання 
ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в комп'ютерних 
аудиторіях (за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу). Під час 
роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями та проектами 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв'язуванням задач не 
допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 
бути авторськими та оригінальними. 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 
здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання університету; 
з метою контролю виконання завдань заліку в дистанційній формі викладач має 
право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно -
комунікаційного зв'язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, 
BigBlueButton, Google Meet, Viber тощо). 


