
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   Доктор філософії 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Основи наукових досліджень та організація науки 
 (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Філософія  

2. Педагогіка та психологія  

3. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності  

4. Математичні методи моделювання та оптимізації  

5. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Організація наукових досліджень за фахом 

2. Розробка і написання наукових статей 

3. Розробка і написання тез доповідей на наукові конференції 

4. Підготовка дисертаційної роботи 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. методи та технології проведення наукових досліджень; 

2. поняттєво-категоріальний апарат методології науки; 

3. значення, мету, функції та структуру методології науки; 

4. характеристики та особливості методів дослідження; 

1. формулювати та актуалізувати проблеми захисту , 

обґрунтовувати шляхи та способи їх вирішення; 

2. формулювати робочі гіпотези та визначати методи їх 

перевірки; 
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5. поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання; 

6. форми організації та управління наукою в Україні; 

7. мету, функції та завдання наукознавства; 

8. види наукових досліджень та особливості їх проведень; 

9. методологію, методи, логіку та прийоми наукового дослідження; 

10. сутність теоретичних та емпіричних методів наукових 

досліджень; 

11. сутність координації комплексних наукових досліджень; 

12. організацію науково-дослідної роботи студентів; 

13. стандарти щодо оформлення результатів наукових досліджень; 

14. форми апробації та відображення результатів наукових 

досліджень; 

15. джерела первинної і вторинної інформації, необхідної для 

наукових досліджень; 

16. нормативно-правову базу та її роль у науковому дослідженні;  

17. методи інформаційно-економічної підтримки наукового 

дослідження; організацію і планування науково-дослідної 

роботи; 

3. самостійно проводити аналіз науково-методичної літератури 

та узагальнювати результати наукових шкіл; 

4. використовувати новітні наукові результати у своїх 

дослідженнях; 

5. обґрунтовувати результати своїх досліджень та визначати 

області їх впровадження; 

6. оцінювати ефективність впровадження результатів наукових 

досліджень; 

7. відображати наукові результати у формах звітів, рефератів, 

статей, тез доповідей; 

8. ставити задачі, визначати методи їх розв’язання; 

9. планувати наукове дослідження; 

10. висувати і перевіряти наукові гіпотези;  

11. використовувати різні форми апробації і впровадження у 

практику наукових результатів; 

12. вироблення нових наукових парадигм, самопідготовки, 

написання кандидатської дисертації, наукових статей, 

доповідей;  

 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1 - Знати теоретичні положення підготовки публікації у 

міжнародних рецензованих виданнях; вміти структурувати наукову 

публікацію відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз 

(наприклад, Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, 

PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, та ін.). 

1. Організації та проведення аналітичної та дослідницької наукової 

роботи із застосуванням  сучасних технологій математичного 

моделювання, використання економіко-математичних методів і 

моделей, інформаційних технологій тощо. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
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1. ПРН-1. Уміти формувати і аргументовано відстоювати власну позицію з різних проблем філософії науки та методології наукового 

пізнання. 

2. ПРН-2. Уміти визначати та задовольняти потреби особистого та наукового розвитку, бути критичним і самокритичним. 

3. ПРН-3. Уміти вести дискусії і полеміки, здійснювати публічні промови, робити повідомлення і доповіді з питань дисертаційного 

дослідження,  аргументовано викладати власну  точку зору державною та іноземною мовою. 

4. ПРН-4. Уміти читати оригінальну наукову літературу на іноземній мові, опрацьовувати  та  оформляти інформацію. 

5. ПРН-5. Уміти розробляти логічні схеми, складати план-проспекти та технічні завдання на виконання наукових  досліджень. 

6. ПРН-6. Уміти здійснювати бібліографічний пошук і відбір літературних джерел, складати їх бібліографічний опис. 

7. ПРН-7. Уміти моделювати структуру наукового дослідження,  формулювати  мету, об’єкт, предмет та наукові задачі,  упорядковувати та 

систематизувати результати дослідження, обґрунтовувати їх достовірність та  проводити їх апробацію. 

8. ПРН-8. Уміти обґрунтовувати та формулювати висновки щодо проведених наукових досліджень та рекомендації щодо їх наукового і 

практичного використання. 

9. ПРН-9. Володіти вмінням  робити наукові доповіді щодо захисту результатів дослідження,  аргументувати  і захищати теоретичну позицію 

на основі емпіричної роботи. 

10. ПРН-10. Уміти узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками. 

11. ПРН-11. Уміти  характеризувати основні елементи системи та змісту вищої освіти в Україні, приймати рішення щодо критеріїв якості 

навчання та діагностики знань. 

12. ПРН-12. Уміти визначати основні параметри інформаційних ресурсів наукового дослідження (навчального процесу), планувати структуру,  

зміст та процес організації його проведення (лекцій, практично-семінарських занять). 

13. ПРН-13. Уміти виявляти і формулювати актуальні наукові проблеми, генерувати та інтегрувати нові ідеї та  нові знання у сфері захисту 

інформації,  інформаційної та кібербезпеки,  представляти їх в усній та/або письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Організація 

науки. 
Лекція 1 

Тема:1. Організація 

науки і наукових 

досліджень в Україні 

Виявлення та формування 

актуальних наукових 

проблем, генерування та 

інтегрування нових ідей та  

нових знань у сфері захисту 

інформації,  інформаційної 

та кібербезпеки,  

представлення їх в усній 

та/або письмових формах 

перед фаховою і нефаховою 

Формувати і аргументова-

но відстоюватия власну 

позицію з різних проблем 

філософії науки та 

методології наукового 

пізнання.  
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аудиторією. 

Лекція 2 

Тема:2. Поняття науки та 

її  нормативне регулю-

вання 

1. Поняття науки та її 

функцій 

2. Наукова діяльність та 

глобалізація науки 

3. Структура і 

класифікація науки 

4. Наукове дослідження 

6. .Пріоритетні напрями 

розвитку науки в Україні 

7. Науково-дослідна 

робота студентів  

Визначати та задовольняти 

потреби особистого та 

наукового розвитку, бути 

критичним і самокри-

тичним 

  

Лекція 3 

Тема 3. Організація 

науково-дослідної роботи 

у вищому навчальному 

закладі 

1. Історичні етапи 

становлення та розвитку 

науки 

2. Особливості сучасної 

науки  

3. Суб’єкти наукової 

роботи і діяльності у 

вищому навчальному 

закладі 

4. Організація вузівської 

науки 

5. Види і форми 

науково-дослідної роботи 

6. Система управління 

науково-дослідною роботою 

Організовувати вузівську 

науку. В тому числі, 

науково-дослідні роботи 

Використовувати систему 

управління науково-

дослідною роботою.  

  

Практичне 

заняття 1 

Тема 4. Пошук 

інформації у процесі 

наукової роботи 

Види пошуку інформації у 

процесі наукової роботи 

Творче мислити при 

вивченні матеріалу на 

занятті і під час 

самостійної підготовки. 

Відбірати основну 

потрібну інформацію для 

наукової роботи.. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 5. Економіко-

статистичні методи в 

1. Загальні принципи 

застосування економіко-

Застосовувати загальні 

принципи економіко-
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наукових  дослідженнях статистичних методів в 

наукових дослідженнях. 

2. Методи аналізу стану 

та динаміки явищ і процесів. 

3. Методи факторного 

аналізу. 

4. Методи прогнозува-

ння та оптимізації. 

статистичних методів в 

наукових дослідженнях, . 

аналізу стану та динаміки 

явищ і процесів., 

факторного аналізу,  

прогнозування та 

оптимізації. 

5. Розділ 2 

Методи та 

методика 

наукової 

роботи 

Лекція 4 

Тема:6. Методологічні 

засади наукових 

досліджень 

1. Об’єкти та предмети 

наукового дослідження,  їх 

класифікацію 

2. Методи дослідження 

та їх класифікацію 

3. Процес наукового 

дослідження та його стадії 

Використовувати об’єкти 

та предмети наукового 

дослідження, Процес 

наукового дослідження та 

його стадії 

 

  

Лекція 5 

Тема:7  Методика 

виконання наукових 

досліджень 

 

1. Загальнонаукові 

методи дослідження 

2. Методи теоретичних 

досліджень 

3. Критерії вибору 

методології дослідження 

4. Конкретно-наукові 

(емпіричні) методи 

дослідження 

5. Процедури  у  

наукових дослідженнях 

6. Підходи та критерії 

вибору методів в 

економічних дослідженнях. 

Застосовувати: 

1. Загальнонаукові ме-

тоди дослідження 

2. Методи теоретич-

них досліджень 

3. Критерії вибору ме-

тодології дослідження 

4. Конкретно-наукові 

(емпіричні) методи дослід-

ження 

5. Процедури  у  нау-

кових дослідженнях 

6. Підходи та критерії 

вибору методів в еконо-

мічних дослідженнях 

  

Лекція 6 

Тема:8 Методика 

підготовки і оформ-

лення курсових, дип-

ломних та магістер-

 1. Поняття, загальна 

характеристика і вимоги до 

курсових та дипломних 

робіт. 

2. Основні етапи 

1. Використовувати 

основні етапи підготовки 

курсових та дипломних 

робіт, структуру та 

технічне оформлення 
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ських робіт. підготовки курсових та 

дипломних робіт. 

3. Структура та технічне 

оформлення курсових та 

дипломних робіт. 

4. Підготовка до захисту 

курсової та дипломної робо-

ти. 

5. Магістерська робота: 

поняття та її підготовка. 

 

курсових та дипломних 

робіт. 

2. Проводити 

підготовку до захисту 

курсової,  дипломної та 

магістерської роботи. 

 

Практичне 

заняття 3 

Тема 9  Оформлення 

звіту про виконану 

науково-дослідну 

роботу 

1. Оформлення звіту 

2. Бібліографічний 

апарат наукових досліджень 

безпеки 

 

Проводити оформлення  

звіту. 

Застосовувати бібліогра-

фічний апарат наукових 

досліджень безпеки 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема:10 Розробка та 

експериментальна пе-

ревірка моделі, голов-

них ідей, концепту-

альних положень, що 

покладені в основу 

дослідження 

1. Наукове пізнання і 

моделювання. 

2. Модель як метод 

описування системи. 

3. Збирання та 

накопичення матеріалів 

дослідження. 

4. Вимоги до моделі 

5. Класифікація моделей 

6. Вимоги до побудови 

моделі. 

7. Приклади 

використання моделей при 

прийнятті управлінських 

рішень. 

Використовувати: 

 1. Наукове пізнання і 

моделювання. 

2. Модель як метод 

описування системи. 

3. Збирання та 

накопичення матеріалів 

дослідження. 

4. Вимоги до моделі 

5. Класифікація 

моделей 

6. Вимоги до побудови 

моделі. 

7. Приклади 

використання моделей при 

прийнятті управлінських 

рішень. 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема:11 Наукова 

організація дослідного 

процесу 

1. Поняття наукової 

організації праці (НОП) 

2. Принципи організації 

Отримувати практичні на-

вички з наукової організа-

ції праці (НОП), організації 
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праці у науковій діяльності 

3. Особливості творчої 

праці  

4. Роль особистості 

вченого в науці 

5. Планування і 

раціональна організація 

праці науковця 

6. Раціональний 

трудовий режим дослідника і 

організація робочого місця 

 

праці у науковій діяльнос-

ті, раціональної організації 

праці науковця, організації 

робочого місця 

. 

Практичне 

заняття 6 

Тема:12 Види дослід-

ницької роботи студен-

тів 

1. Навчально-дослідну 

роботу студентів (НавДРС) 

2. Науково-дослідну 

роботу студентів (НДРС) 

 

Організовувати навчально-

дослідну, та науково-

дослідну роботу студентів  

  

Практичне 

заняття 7 

Тема:13 Реферати, 

курсові та кваліфікаційні 

роботи освітньо-

кваліфікаційних рівнів 

бакалавра, спеціаліста, 

магістра 

1. Загальну характерис-

тику видів кваліфікаційних 

робіт 

2. Реферат як форму 

навчальної й науково-дос-

лідної роботи 

3. Послідовність вико-

нання курсових і кваліфі-

каційних робіт освітньо-

кваліфікаці-йних рівнів 

бакалавра і магістра 

4. Порядок роботи над 

текстом курсової (квалі-

фікаційної) роботи 

Розробляти зеферати, 

курсові та кваліфікаційні 

роботи освітньо-кваліфіка-

ційних рівнів бакалавра, 

спеціаліста, магістра 

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: 14 Робота над 

написанням наукових 

статей, монографій, 

наукових доповідей і 

1. Види наукових публі-

кацій 

2. Наукову монографію 

3. Наукову статтю 

4. Тези наукової 

Отримувати практичні 

навички із написанням 

наукових статей, моно-

графій, наукових доповідей 

і повідомлень 
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повідомлень доповіді (повідомлення) 

5. Правила оформлення 

публікацій 

 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. 1. Закони України: 

 «Про вищу освіту» : Закон України № 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9.  

«Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – №1 . 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. 

«Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України. – № 2. 

«Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 1. 

1. 2. Укази президента: 

 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» від 16.05.2008: Указ Президента України // Відомості Верховної Ради 

України.  

1. 3. Накази МОНмолодьспорту України: 

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження «Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України».  

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження «Положення про спеціалізовану вчену раду». 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Азарян А.А. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Азарян, Р.С. Азарян. - Кривий Ріг : Вид. центр 

КТУ, 2010. - 231 с.  

2. Бейлін М.В. Навчальний посібник. Основи наукових досліджень Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. – 184 с. 

3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища 

школа, 2011. – 271 с. 

4. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 142 с.  

5. Данилкович А.Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / А.Г. Данилкович ; Київ. нац. ун-т технологій 

та дизайну. - К. : КНУТД, 2010. - 294 с.  

Допоміжна 

1. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / А.В. Демківський, П.І. Безус. - К. : Акад. муніцип. упр., 2012. - 

276 с.  



 9 

2. Захаркевич О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Захаркевич, Г.С. Швець, О.М. Сарана. - 

Хмельницький : ХНУ, 2013. - 223 с.  

3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.:Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. 

4. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : 

Центр учб. л-ри, 2011. - 143 с.  

5. Конверський А.Е. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. Посіб.для студентів, курсантів, аспірантів 

/А.Е.Конверський. – К.: Цн. Учбової літератури, 2010. – 120 с. 

6. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за 

ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

7. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с.  

8. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посібн. / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. 

Кондратюка, каф. екон.теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с.  

9. Лудченко О. Основи наукових досліджень і патентознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Лудченко [та ін.]. - 4-те вид., 

переробл. і доповн. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 236 с.  

10. Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Основи науково-дослідної роботи” 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» / Уклад. В. І. Маслак, 

Д. П. Василенко. – Кременчук : КрНУ, 2012. – 40 с. 

11. Моштук В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. / В. Моштук, В. Терес ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. 

Франка. - Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. - 117 с.  

12. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. 

Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

13. Основи наукових досліджень : навч. підруч. / [В.І. Саюк та ін. ; за ред. В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т 

менедж. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 143 с.  

14. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніченко. – Суми :Сумський державний університет, 2012. – 83 с. 

15. Основи наукових досліджень: навчальний підручник / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна, Н. М. 

Скоробогатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель]; За ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 144 с. 

16. Отенко І. П. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / І. П. Отенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 80 с.  

17. Отенко І.П. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / І.П. Отенко; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 80 с.  

18. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник / Ю. І.Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 320 с. 

19. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Підручник / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська: – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 96 с.  

20. Стадніченко О.О. Основи наукових досліджень та інформаційна культура студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. 

Стадніченко, І.Л. Мацегора ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. - 206 с.  

21. Цехмістерова Г.С. Методологія та організація наукових досліджень: Навч.посіб. / Г.С. Цехмістерова. – К.: Слово, 2012. – 352 с. 
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(екзамени,  тестування) 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп'ютерна  лабораторія «424,423»,  

Програмне  забезпечення 

Microsoft Windows; Unix; Linux; Microsoft Office;  

пошукові браузери, засоби моделювання об’єктів та процесів (MathLab, MathCad) та інш. 

 

 

 

 


