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«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра _програмної інженерії та інформаційних технологій управління__
(назва)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри
Годлевський М.Д.

_________________

«_____»____________20______ року
СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (частина 1-2)
( назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти_____ другий (магістерський)________________________
перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

вид дисципліни ________ професійна підготовка / обов‘язкова______________
(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова)/ професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова))

форма навчання ____________денна___________________________________
(денна / заочна)

Харків – 20__ рік

Обсяг дисципліни: __3__ кредитів ECTS __90__ годин.
Лекцій: ____ годин.
Лабораторних занять: ____ годин.
Практичних занять: __30__ годин.
Форма контролю: (залік/іспит).
Термін

викладання

для

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«бакалавр/магістр»: __10__ семестр.
Обсяг дисципліни: __3__ кредитів ECTS __90__ годин.
Лекцій: ____ годин.
Лабораторних занять: ____ годин.
Практичних занять: __36__ годин.
Форма контролю: (залік/іспит).
Термін

викладання

для

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«бакалавр/магістр»: __11__ семестр.
Мова викладання: українська/ англійська.
Мета навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є розкриття
сутності методології, методів, концепцій і понять проведення наукових
досліджень економічних процесів в системі взаємовідносин підприємств,
сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати
дослідницьку діяльність.
Компетентності
Загальні компетентності:
 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в області ІСТ.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 здатність застосування на практиці основні положення експертних
методів; методів кластеризації та ранжування групових експертних
оцінок, методів узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок
експертних груп;
 здатність інтегрувати та готувати дані, що отримані з різних джерел для
аналітичного використання;
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 здатність обирати та використовувати відповідні аналітичні методи.
Результати навчання
Здатність інтегрувати та готувати дані, що отримані з різних джерел для
аналітичного використання.
Здатність обирати та використовувати відповідні аналітичні методи.
Знати основні поняття, засади та принципи наукового дослідження; види
наукових досліджень та особливості їх проведень; сутність теоретичних та
емпіричних методів наукових досліджень; сутність координації комплексних
наукових досліджень; форми апробації та відображення результатів наукових
досліджень.
Ставити задачі, обґрунтовувати методи їх розв’язання; формулювати
робочі гіпотези та визначати методи їх перевірки; організовувати збір
необхідної для дослідження інформації; самостійно проводити аналіз науковометодичної

літератури

та

узагальнювати

результати

наукових

шкіл;

використовувати новітні наукові результати у своїх дослідженнях; самостійно
проводити

дослідження;

проводити

експериментальні

розрахунки;

обґрунтовувати результати своїх досліджень та визначати області їх
впровадження; відображати наукові результати у формах звітів, рефератів,
статей, тез доповідей.
Здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем,
рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність
ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Вибір теми дослідження; конкретизація проблеми дослідження; методика
дослідницької роботи;
Теми, що розглядаються
Тема 1. Предмет і сутність наукової діяльності.
Тема 2. Організація наукових досліджень в Україні.
Тема 3. Особливості методології наукових досліджень в галузі
інформаційних систем і технологій.
Тема 4. Методи наукових досліджень у галузі інформаційних систем і
технологій.
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Тема 5. Особливості наукового дослідження у галузі інформаційних
систем

і

технологій.

Процедура

наукового

дослідження

в

галузі

інформаційних систем і технологій.
Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Тема 7. Наукова робота студентів у вищій школі. Основні форми
впровадження результатів наукових досліджень студентів.
Тема 8. Курсова (дипломна) робота: етапи виконання, оформлення та
захист.
Форма та методи навчання При викладанні навчальної дисципліни для
активізації

навчально-

пізнавальної

діяльності

студентів

передбачено

застосування лекцій-візуалізацій та презентацій. Проведення на практичних
заняттях захисту практичних завдань
Методи контролю Система оцінювання знань, вмінь та навичок
студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись у таких формах:
1.

Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять.

2.

Проведення проміжного контролю.

3.

Проведення модульного контролю.

Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент
отримує під час практичних занять та оцінки за виконання модульної
контрольної роботи.
Загальна оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне
модульних оцінок та оцінки яка отримана під час проведення заліку.
Розподіл балів, які отримують студенти
Розподіл

балів

оцінювання

успішності

студента

розраховуються

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та
структури курсу.
Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може
досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи
залік.
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В таблиці 1 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопичує
бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для
конкретної дисципліни.
Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента
Контрольні Практичні
роботи

заняття

30

32

КР(КП)

РГЗ

Індивідуальні
завдання
13

Залік

Сума

25

100

Таблиця 2 – Розподіл балів за виконання індивідуального завдання
Пояснювальна
Ілюстративна
Захист роботи
Сума
записка
частина
до 25

до 25

до 50

100

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та
ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 - 100
82 - 89
74 - 81
64 - 73
60 - 63

A
B
C
D
E

35 - 59

FX

0 - 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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Таблиця 4. – Перелік дисциплін
Попередні дисципліни
Наступні дисципліни
Теорія ймовірностей
Науково-дослідна робота
Математична статистика
Моделювання складних систем
Емпіричні методи досліджень
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