
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»______ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________магістр_________________ 

Спеціальності        ___________121 Інженерія програмного забезпечення__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Методологія та організація проведення наукових досліджень______ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                   основна_______________________________________________ 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18  114 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.  «Економіка програмного забезпечення»,  

2. «Дослідження операцій»  

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Магістерська робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

4. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення 

5. Здатність до усного і письмового професійного спілкування в 
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різномовному середовищі. 

6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

8. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. 

• проведення наукових досліджень і розробок; 

 • написання наукових статей в високорейтингові журнали;  

• передача досвіду наукової діяльності ; 

• проведення досліджень та розробки в сфері ІТ. 

 

  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Уміти налагоджувати конструктивну взаємодію у проектній групі, проявляти ініціативу, брати на себе всю повноту відповідальності . 

2. Уміти обробляти результати досліджень, подавати підсумки роботи у вигляді звітів, презентацій, рефератів, наукових статей і доступно, на 

високому науковому рівні викладати дисципліни інженерії програмного забезпечення. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Лекція 1 

Наука і наукові 

дослідження в сучасному 

світі  

суть наукового пізнання, 

знання та наукового 

дослідження; поняття, цілі і 

функції науки; структурні 

елементи науки; 

класифікацію наук та 

наукові дисципліни; види 

наукової діяльності; 

організацію науково-

дослідної роботи в Україні; 

форми і методи державного 

регулювання та управління у 

науковій і науково-технічній 

діяльності; що таке 

виокремлювати 

пріоритетні напрямки 

наукової діяльності; 

класифікувати наукову 

діяльність; організовувати 

робоче місце і режим 

роботи науковця; 

застосовувати норми 

наукової етики.  
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академічна, вузівська, 

галузева наука; наукові 

установи України; 

пріоритетні напрями 

розвитку науки в Україні; 

принципи формування і 

організації роботи наукового 

колективу; принципи 

організації робочого місця і 

робочого дня науковця; 

етичні норми і цінності 

науки. 

Лекція 2 
Планування проведення 

наукових досліджень  

види та ознаки наукового 

дослідження;  

виокремити актуальну 

наукову проблему; 

визначити об’єкт, предмет 

наукового дослідження; 

формулювати мету 

наукового дослідження; 

формулювати основні 

задачі наукового 

дослідження;  

  

Лекція 3 

Обрання для наукового 

дослідження методології, 

методу, методики та 

прийомів 

методологію наукових 

досліджень; методи 

наукового пізнання і техніку 

наукових досліджень; 

систему наукових знань;  

методологію і методи 

наукових досліджень; 

організацію та технологію 

наукових досліджень, їх 

планування і ефективність;  

обирати методологію і 

методи наукового 

дослідження; 

  

Лекція 4 

Розробка концептуальних 

положень і апарату 

наукових досліджень  

організаційні стадії науково-

дослідного процесу і їх 

алгоритм; поняття гіпотези, 

етапи, об’єкти, засоби. 

Проводити теоретичний та 

практичний аналіз стану 

проблеми. 

  

Лекція 5 Математичне Стадії математичного Будувати та досліджувати   
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дослідження проблеми   дослідження, поняття 

модель, класифікація 

моделей, способи їх 

побудови, принципи і форми 

моделювання. 

математичну модель 

проблемної ситуації. 

Практичне 

заняття 1 
Наука як система знань 

суть наукового пізнання, 

знання та наукового 

дослідження; поняття, цілі і 

функції науки; структурні 

елементи науки; 

класифікацію наук та 

наукові дисципліни; види 

наукової діяльності; 

організацію науково-

дослідної роботи в Україні; 

форми і методи державного 

регулювання та управління у 

науковій і науково-технічній 

діяльності; що таке 

академічна, вузівська, 

галузева наука; наукові 

установи України; 

пріоритетні напрями 

розвитку науки в Україні;  

виокремлювати 

пріоритетні напрямки 

наукової діяльності; 

класифікувати наукову 

діяльність;  

  

Практичне 

заняття 2 

Наука як сфера людської 

діяльності 

принципи формування і 

організації роботи наукового 

колективу; принципи 

організації робочого місця і 

робочого дня науковця; 

етичні норми і цінності 

науки. 

організовувати робоче 

місце і режим роботи 

науковця; застосовувати 

норми наукової етики.  

  

Практичне 

заняття 3 

Психологія і технологія 

наукової творчості 

Організація творчої 

діяльності. Основні 

психологічні риси діяльності 

вчених. Психологія наукової 

творчості. Ділове 

організовувати роботу 

науковця та наукового 

колективу.  
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спілкування.  Особистий 

архів (бібліотека) здобувача. 

Права та обов’язки вченого. 

Практичне 

заняття  4 

Методологія та методи 

наукового дослідження 

методологію наукових 

досліджень; методи 

наукового пізнання і техніку 

наукових досліджень; 

систему наукових знань;  

методологію і методи 

наукових досліджень; 

організацію та технологію 

наукових досліджень, їх 

планування і ефективність;  

обирати методологію і 

методи наукового 

дослідження; 

  

Практичне 

заняття  5 

Застосування основних 

методів наукових 

дослідження 

Стадії математичного 

дослідження, поняття 

модель, класифікація 

моделей, способи їх 

побудови, принципи і форми 

моделювання. 

Будувати та досліджувати 

математичну модель 

проблемної ситуації. 

  

Самостійна 

робота 
     

Розділ 2 

 Лекція 6  

Тема: Інформаційне 

забезпечення наукової 

роботи.   

Суть і види науково-

технічної інформації. 

Методи пошуку і збору 

наукової інформації. Аналіз 

та інтерпретація інформації. 

Організація роботи з 

науковою літературою. 

Форми обміну науковою 

інформацією. Інформаційне 

забезпечення науково-

дослідницької роботи; 

методи пошуку, збору, 

систематизації та 

інтерпретації наукової 

працювати із 

різноманітними джерелами 

інформації;  
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інформації; бібліографічний 

апарат наукових досліджень; 

Лекція 7  

Тема: Інформаційні 

технології у наукових 

дослідженнях.  

Поняття автоматизованої 

системи обробки інформації 

(АСОІ). Сучасні 

інформаційні технологій та 

Інтернет в наукових 

дослідженнях. Математичне 

моделювання в науковій 

роботі. 

застосовувати у наукових 

дослідженнях новітні 

засоби і технології 

опрацювання інформації; 

  

Лекція 8 

Тема: Організація 

наукового експерименту 

Поняття наукового 

експерименту, класифікація 

експериментів, етапи 

проведення, типові помилки 

при проведді експерименту.  

проводити науковий 

експеримент в науково-

дослідній роботі;  

проводити аналіз науково-

експериментальних даних; 

  

Лекція 9 

Тема: Впровадження 

результатів наукових 

досліджень.реєстрація та 

облік науково-дослідних 

робіт 

Методи впровадження 

наукових досліджень та 

форми звітності; критерії 

якості підготовки спеціаліста 

у вищому учбовому закладі; 

види і форми науково-

дослідної роботи 

студента;загальні вимоги 

щодо виконання курсових і 

кваліфікаційних робіт 

освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавра, магістра; 

алгоритм роботи над 

магістерською роботою;  

загальні вимоги щодо 

навчальних, виробничих, 

науково-дослідних практик, 

їх мету, завдання, зміст. 

формулювати висновки, 

рекомендації, пропозиції; 

оформляти результати 

наукових досліджень, в т. 

ч. магістерські роботи. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Інформаційна база 

наукових досліджень 

Суть і види науково-

технічної інформації. 

Методи пошуку і збору 

працювати із 

різноманітними джерелами 

інформації;  
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наукової інформації. Аналіз 

та інтерпретація інформації. 

Організація роботи з 

науковою літературою. 

Форми обміну науковою 

інформацією. Інформаційне 

забезпечення науково-

дослідницької роботи; 

методи пошуку, збору, 

систематизації та 

інтерпретації наукової 

інформації; бібліографічний 

апарат наукових досліджень; 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Основні види 

інформаційних 

технологій у наукових 

дослідженнях 

Поняття автоматизованої 

системи обробки інформації 

(АСОІ). Сучасні 

інформаційні технологій та 

Інтернет в наукових 

дослідженнях. Математичне 

моделювання в науковій 

роботі. 

застосовувати у наукових 

дослідженнях новітні 

засоби і технології 

опрацювання інформації; 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: Курсова, 

дипломна, магістерська 

роботи як кваліфікаційне 

дослідження 

Поняття наукового 

експерименту, класифікація 

експериментів, етапи 

проведення, типові помилки 

при проведді експерименту.  

проводити науковий 

експеримент в науково-

дослідній роботі;  

проводити аналіз науково-

експериментальних даних; 

  

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Методика 

підготовки та 

оформлення публікацій, 

рефератів, доповідей 

Методи впровадження 

наукових досліджень та 

форми звітності; критерії 

якості підготовки спеціаліста 

у вищому учбовому закладі; 

види і форми науково-

дослідної роботи 

студента;загальні вимоги 

щодо виконання курсових і 

кваліфікаційних робіт 

формулювати висновки, 

рекомендації, пропозиції; 

оформляти результати 

наукових досліджень, в т. 

ч. магістерські роботи. 
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освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавра, магістра; 

алгоритм роботи над 

магістерською роботою;  

загальні вимоги щодо 

навчальних, виробничих, 

науково-дослідних практик, 

їх мету, завдання, зміст. 

Самостійна 

робота 

1. Наука і наукові 

дослідження в сучасному 

світі  

2. Вимоги до 

наукового дослідження. 

Види наукових 

досліджень 

3. Математичне 

дослідження проблеми  

4. Поняття 

методологія, метод, 

прийом у науковому 

дослідженні. Типологія 

методів дослідження. 

5. Емпіричні методи 

наукового дослідження. 

6. Теоретичні методи 

дослідження 

7. Основні поняття і 

визначення 

математичних методів та 

методів статистичної 

обробки наукових даних. 

8. Аналіз діяльності 

об’єкта управління 

9. Структура 

дослідження: 

обґрунтування 
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актуальності, і 

визначення теми 

дослідження, його мети і 

завдання. 

10. Розробка 

концептуальних 

положень і апарату 

дослідження (гіпотези, 

методи, етапи, об’єкти, 

засоби). Вивчення 

теоретичного і 

практичного стану 

проблеми. 

11. Абсолютні та 

відносні величини і 

графічний спосіб 

зображення даних 

12. Розробка та 

експериментальна 

перевірка моделі, 

головних ідей, 

концептуальних 

положень, що покладені 

в основу дослідження. 

13. Обробка даних 

дослідження та 

оформлення результатів.  

14. Види та 

особливості викладу 

результатів наукового 

дослідження. 

15. Підготовка 

магістерських робіт. 

16. Побудова та 

властивості УДК. 

17. Підготовка 



 10 

наукових та науково-

педагогічних кадрів. 

18. Створення ідеї та 

її реалізація. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
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Київ : ДУТ, 2014. - 189 с. 
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3. Мокін, Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.  
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