
 

Силабус навчальної дисципліни 

"Методологія наукових досліджень" 

 

Спеціальність:126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної  

підготовки 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методологія наукових досліджень. Сутність, організація та методика 

науково-дослідної роботи. Методи і інструменти наукових 

досліджень. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  

Робота над публікаціями, рефератами і доповідями. Технологія 

роботи над дисертацією, підготовка до захисту та захист 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Під час вивчення дисципліни слухачі отримують чіткі уявлення 

щодо теоретико-методичних та нормативно-правових засад 

організації і проведення наукових досліджень, формування у них 

знань та умінь застосування методики, методів і інструментів 

наукових досліджень при виконанні наукової складової освітньо-

наукової програми. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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. 

Виконувати оригінальні наукові дослідження інформаційних систем 

та цифрових сервісів на відповідному фаховому рівні, досягати 

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

актуальних наукових проблем і задач. 

Управляти науковими проектами та /або готувати пропозиції на 

фінансування наукових досліджень. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у 

науковій діяльності. 

Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та 

автономно працювати під час їх реалізації. 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї 

та  приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність розробляти наукові і методологічні основи створення та 

застосування інформаційних технологій та систем для 

автоматизованої обробки інформації та управління. 



Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Кредитний модуль1. Методологія наукових досліджень 

Змістовий модуль 1. Основи наукознавства. Методологія та 

методика наукових досліджень. 

Змістовий модуль.2. Методи і інструменти наукових досліджень. 

Кредитний модуль 2. Підготовка і захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня. 

Змістовий модуль 3. Підготовка до захисту та захист дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 

Види занять: лекції, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр, знання з навчальної дисципліни 

"Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична 

статистика", "Дискретна математика для військових фахівців з 

інформаційних технологій". 

Пореквізити Знання використовуються під час вивчення навчальних дисциплін 

"Дослідження операцій у військовій справі", проведення наукового 

дослідження, обробки і оформлення наукового дослідження, захисту 

дисертації доктора філософії. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

1. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: 

Навчальний посібник.  – Чернівці: Рута, 2010. – 352 с.  

2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий Дім « Слово», 2004. – 240с. 

3. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник. Видання друге, доповнене та доопрацьоване / 

Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2010. – 255с. 

4. Богданович В.Л. Філософія науки і техніки. – Х.: ТРОСІНГ 

ПЛЮС, 2012. – 350 с. 

5.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., – К.: Знання, 2006. 

– 307 с. 

6. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. Методичні поради. 3-тє видання/ Автор-упорядник 

Л.А. Пономаренко, д.т.н., професор. ─ К.: Редакція «Бюлетеня ВАК 

України», Видавництво «Толока», 2005. ─ 80с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  
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Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 
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Робоче місце: 332* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри                        САЄНКО Олександр  Григорович 

 

Розробник              ШАЦІЛО Петро Васильович 


