
 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Силабус навчальної дисципліни 
Назва дисципліни: ІT в практиці наукових досліджень 
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий), PhD 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність: 022 Дизайн 
Назва освітньо-наукової програми:  Дизайн 
Сторінка курсу в Moodle: 
https://elearn.knukim.edu.ua/enrol/index.php?id=1574 
Рік навчання: 1  Семестр: 1 
Викладач: Бадьоріна Любов Миколаївна, доктор технічних наук 
(лекції, практичні заняття, підсумковий  контроль) 
 

Опис навчальної дисципліни 
Дисципліна «ІТ в практиці наукових досліджень»  є обов’язковою  

освітньою компонентою навчального плану циклу дисциплін загальної 
підготовки, яка сприяє навчанню фахівців спеціальності 022 «Дизайн» і 
спрямована на формування у аспірантів сучасного рівня наукової 
культури; набуття практичних навичок роботи з наукометричними 
системами, лексикографічними системами, лінгвістичними базами 
даних; вміння використовувати перспективні інформаційні технології 
для розв’язання практичних завдань за напрямком досліджень. 

Метою дисципліни є: формування у аспірантів інформативної  
компетентності, пов’язаної з використанням інформаційних технологій у 
наукових дослідженнях, розкриття сутнісних аспектів застосування 
комп’ютерних технологій для пошуку наукової інформації, 
ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, 
призначених для здійснення наукового аналізу інформації, і їх 
ефективного використання в подальшій роботі. 

Завданням дисципліни є: формування теоретичної бази знань для 
кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій у науковій діяльності; розвинення уміння 
застосовувати інформаційні технології і системи для цілеспрямованого 
пошуку та систематизації наукової інформації; набуття навичок 
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застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для планування 
експерименту, методів економіко-математичного моделювання та 
аналізу даних наукових досліджень; розвинення уміння оформляти й 
публікувати результати досліджень. 

 
Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів 

Загальна 
кількість 

годин 

Аудиторних 
годин 

Самостійної 
роботи  

Вид 
підсумкового 

контролю 
5 150 40 110 залік 

 
Компетентності, яких набуває аспірант при вивченні дисципліни 

відповідно до освітньо-наукової програми 
Загальні компетентності ЗК Фахові компетентності ФК 

ЗK01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
. 

СK08. Здатність розробляти структуру 
наукових, науково-дослідних і 
мистецьких проєктів згідно з сучасними 
стандартами мистецтвознавства та 
дизайну, враховувати досвід і наукову 
думку міжнародної спільноти 

ЗK02. Здатність до пошуку, обробки та 
аналізу інформації з різних джерел.  

 

ЗK03. Здатність до самостійного 
формування й неперервного 
удосконалення системного наукового і 
загального культурного світогляду 

 

ЗК06. Здатність застосовувати сучасні 
інформаційні технології, бази даних та 
інші електронні ресурси, спеціалізоване 
програмне забезпечення у науковій та 
навчальній діяльності 

 

ЗК07. Здатність діяти на основі етичних 
кодексів і професійної етики науковця, 
на засадах науковості та толерантності 

 

 
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової 

програми 
ПРН 01. Вміння здійснювати наукове дослідження згідно з основоположними 
принципами наукового пізнання, адаптувати нові міждисциплінарні знання до  
вузькопрофесійної діяльності; 
ПРН 02. Вміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, 
організовувати і вести науково-дослідну роботу з обраної наукової спеціальності, 
залучати знання й інноваційні пошуки з суміжних галузей знань. 
ПРН 03. Формування й неперервне удосконалення власного наукового і культурного 
світогляду.  
ПРН 06 Вміння здійснювати науковий пошук за допомогою сучасних інструментів і 
технологій, обробляти та аналізувати інформацію, застосовувати статистичні методи 
аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних 
та інформаційні системи. 



ПРН 07. Діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, принципів 
академічної доброчесності і високої академічної культури. 

ПРН 16. Врахування в науково-дослідних і мистецьких проєктах наявних стандартів, 
досвіду і наукової думки закордонних дослідників. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми, опис теми, 
завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 
годин 

Вид 
навчальної 
діяльності 

Форми і методи 
навчання 

ОК 03; 
ПРН 

Оцінка 
(бали) 

Тема 1.1.Вступ. Бази 
даних і бази знань в 
наукових дослідженнях 
СУБД. Фактографічні, 
документальні, 
наукометричні БД. 
Завдання для 
самостійної роботи 
Дослідити 
наукометричні БД. 

2 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗK 02.; 
ЗК 06. ; 
ПРН 
16 

0,5 

4 практичне ситуаційні 
завдання 
(розробка БД) 

ПРН 
02 

2 

14 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою 

ПРН 
06 

1,5 

Тема1.2. Використання 
інтернет. Лінгвістика 
інтернет 
 Використання 
електронних колекцій 
для тематичного пошуку 
інформації. 
Використання 
тематичних підборок 
документів. 
Завдання для 
самостійної роботи 
Дослідити електронні 
колекції мережі  

2 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗK 02.; 
ЗК 06. ; 
ПРН 
16 

0,5 

4 практичне ситуаційні 
завдання 
(Створення 
запитів, 
тематичний 
пошук в е-
колекціях) 

СК08 
ПРН 
02 

2,5 

14 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою 

ПРН 
07 

1,5 

Тема 1.3. Електронні 
документи. 
Автоматизований 
переклад та 
реферування наукових 
текстів 
Інтегровані, 
структуровані,повно -
текстові документи. 
Форми подання 
повнотекстових 
документів. Технологія 
реферування наукових 
текстів 

4 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗK 02; 
ЗK 03; 
ПРН 
11. 

0,5 

4 практичне ситуаційні 
завдання 
(застосування 
систем 
реферування на 
практиці) 

 ЗK 01; 
 ЗK 07; 
ПРН 
01. 

2,5 

14 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою. 

 
ЗК 06 
ПРН 
01 

1,5 



Завдання для 
самостійної роботи 
Дослідити технологію 
реферування наукових 
текстів. 
Тема 1.4. Засоби 
візуалізації наукової 
інформації. Форми 
представлення 
наукових досліджень 
3-Д моделювання та 
представлення наукової 
інформації в графічному 
вигляді. Візуалізація 
даних як метод 
відтворення бази даних  
Завдання для 
самостійної роботи 
Дослідити особливості 
візуалізаторів в  
науковому процесі 

4 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

 ЗK 02; 
 ЗK 06; 
ПРН 
16. 

0,5 

11 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою. 

ПРН 
03; 
ПРН 
16. 

1,5 

Тема 2.1. Моделі 
систем 
 Модель предметної 
області об’єкту 
дослідження. Типи 
соціальних систем та їх 
застосування.  Поняття 
економічної системи, 
інформаційної системи 
та їх складові.  
Завдання для 
самостійної роботи 
Побудова моделі в 
рамках систем різного 
роду 

2 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗК 06; 
СК 08 

0,5 

4 практичне ситуаційні 
завдання 
(моделювання 
предметної 
області) 

ПРН 
16 

2 

20 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою. 

ПРН 
06; 
ПРН 
01 

1,5 

Тема 2.2. Побудова 
моделі в електронних 
таблицях Еxcel 
Функції для 
автоматизації введення 
та обчислень. Аналіз 
даних та пошук 
розв’язку в 
менеджерських та 
економічних задачах. 
Створення модуля. 
Створення процедури. 

4 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗК 06 0,5 

4 практичне ситуаційні 
завдання 
(Практичне 
застосування 
надбудови 
 Microsoft Office 
Power Pivot у 
Microsoft Excel ) 

ЗК 06 2 



Завдання для 
самостійної роботи 
Провести аналіз 
консолідованих даних та 
знайти оптимальний 
розв’язок задачі 

20 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою. 

ПРН 
03; 
ПРН 
06 

1,5 

Тема 2.3. 
Автоматизація 
наукових досліджень 
Форми викладу 
матеріалів дослідження. 
П  Створення 
електронних публікацій. 
Перспективи розвитку 
авторських досліджень в 
рамках наукометричних 
систем. Організація 
роботи над статтями. 
Вебінари із 
застосуванням 
наукометричних 
технологій. 
Завдання для 
самостійної роботи 
Дослідити застосування 
наукових візуалізаторів 
на практиці 

2 лекція Лекція, 
презентація, 
опитування 
аспірантів 

ЗК 06; 
ЗК 07; 
ПРН 
16 

0,5 

19 самостійна Самостійна 
робота з 
навчально-
методичною 
літературою. 

СК 08 
ПРН 
01 

1,5 

Всього: 25 
Вид підсумкового 
контролю: 

Залік Форма 
контролю 

Залікова робота 
(теоретична частина) 

50 

Залікова робота 
(практична частина) 

25 

Загальний підсумок: 100 
 

        Технічне і програмне забезпечення 
Ноутбук, персональний комп’ютер (планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 
виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 
(поточний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 
дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності за 
дисципліною «ІТ в практиці наукових досліджень». 



Рекомендовані джерела інформації 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 
Оцінювання (усних доповідей і практичних завдань із питань 

курсу, аналізу наукової, технічної, навчально-методичної літератури, 
самостійна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.) 
здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, 
ґрунтоване на чинних нормативних документах.  
          При використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 
аспірант повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 30%. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 
академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших 
джерел інформації аспірант  повинен вказати джерело, використане під 
час виконання завдання. 

У разі виявлення факту плагіату аспірант  отримує за завдання 0 
балів і повинен повторно виконати завдання. 

Дублювання інформації під час контрольної роботи та іспиту 
заборонено (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
або дискусії. 

 
Система оцінювання та вимоги 

ПОТОЧНИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при 
пропусках занять з поважних 
причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу) 

максимальна оцінка 
складає 3,5 бала 

 Ситуаційні завдання (розробка БД, 
створення запитів, тематичний 
пошук в е-колекціях, 
застосування систем реферування на 
практиці,  практичне застосування 
надбудови  Microsoft Office Power 
Pivot у Microsoft Excel) 

максимальна оцінка 
складає 11 балів 

 Самостійна робота з навчально-
методичною літературою 

10,5 бала 

 Всього: 25 балів 
ПІДСУМКОВИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Залік 75 балів 

 Загальна оцінка: 100 балів 
 
 
 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  
для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 61–65 E 

21–60 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 


