1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Кількість кредитів ЄКТС 4
Модулів 2
Змістових модулів
Індивідуальних завдань:
РГЗ та КР ___________
курс. робота (проект) ___________

заочна форма
навчання

Обов’язкова
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й

Загальна кількість годин 120

Мова навчання українська

Кількість годин
120
Навчальні заняття:
1) лекції, год.
24
2) практичні, год.
24
3) лабораторні, год.
4) консультації, год.
8
Самостійна робота, год.
64
в тому числі: 1) РГЗ та КР, год.
2) курсова робота (проект), год
Вид контролю: залік

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Мета вивчення дисципліни:
Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка здобувачів щодо
побудови, застосування, а також адаптації інформаційних технологій розробки, удосконалення
та підтримки програмного забезпечення комп’ютерних систем, що використовуються для
розв’язання задач, які виникають у процесі наукової діяльності.
2.2 Згідно вимог освітньої програми, здобувачі вищої освіти третього освiтньо-наукового
рівня – доктора філософії (PhD) повинні:
знати: основні поняття та категорії, пов’язані з інформаційними технологіями; етичні
проблеми сучасних інформаційних технологій та підходи до їх вирішення; сучасні напрямки та
тенденції розвитку інформаційних технологій; процедуру застосування інформаційних технологій в
ході проведення наукових досліджень, оформлення та презентації їх результатів.
уміти: застосовувати інформаційні технології при проведенні наукових досліджень у
сфері інженерії програмного забезпечення, а також при презентації результатів досліджень;
виконувати експериментальну перевірку наукових результатів з використанням сучасних
інформаційних технологій; удосконалювати інформаційні технології з метою забезпечення
ефективності та надійності програмного забезпечення комп’ютерних систем.
2.3 Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню для
здобувачів вищої освіти третього освiтньо-наукового рівня - доктора філософії (PhD) таких
компетентностей:
Знання етичних проблем з розробки та використання інформаційних технологій та їх
впливу на розвиток науково-технічного мислення.
Здатність використовувати, адаптувати та розробляти інформаційні технології
вирішення задач у інженерії програмного забезпечення та дотичних до неї міждисциплінарних
напрямах щодо управління, підтримки прийняття рішень, пошуку та аналізу даних.
Здатність виконати інтерпретацію результатів досліджень з урахуванням результатів
експериментальної перевірки та їх наукового значення.
2.4 Відповідно до освітньої програми, вивчення навчальної дисципліни повинно
забезпечити досягнення здобувачами ступеня вищої освіти третього освiтньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) таких програмних результатів навчання (ПРН):
Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з
використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і
результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо
досліджуваної проблеми.
Знати та розуміти теоретичні основи вирішення науково-практичної задачі створення
сучасних інформаційних технологій і програмного забезпечення для вирішення задач
управління, оптимізації, проектування, прийняття рішень, аналізу даних.
Уміти застосовувати, удосконалювати та розробляти нові методи проектування,
підтримки й супроводу сучасних інформаційних технологій, а також виконувати їх
експериментальну перевірку.

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Етичні проблеми інформаційних технологій
Тема 1. Базові концепції інформації.
Тема 2. Етика в сфері інформаційних технологій.
Тема 3. Етичні проблеми інтелектуальних технологій.
Модуль 2. Інформаційні технології підтримки управління
Тема 4. Технології підтримки прийняття рішень.
Тема 5. Інформаційні системи управління підприємством.
Тема 6. Технології процесного управління.
Тема 7. Пошукові системи. Технологія Knowledge Graph.
Тема 8. Хмарні технології.
Тема 9. Технології кібербезпеки.
Тема 10. Технології підтримки рішень в соціальних мережах.
Тема 11. Інформаційні технології в робототехніці.
Модуль 3. Інтелектуальні інформаційні технології
Тема 12. Огляд технологій штучного інтелекту.
Тема 13. Базова концепція машинного навчання.
Тема 14. Задачі та підходи до машинного навчання.
Тема 15. Технології управління знаннями.
Тема 16. Технології автоматизованої побудови баз знань.
Тема 17. Рекомендаційні системи та технології побудови рекомендацій.
Тема 18. Інтелектуальний аналіз даних.
Тема 19. Технології комп’ютерного зору.

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
Усьу тому числі
Усьу тому числі
ого л п лб конс с.р. ого л п лб конс с.р.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13
Модуль 1. Етичні проблеми інформаційних технологій
Тема 1. Базові концепції 3
1
2
інформації.
Тема 2. Етика в сфері
3
1
2
інформаційних технологій.
Тема 3. Етичні проблеми
5
2
1
2
інтелектуальних технологій.
11
4
1
6
Усього годин за мод. 1
Модуль 2. Інформаційні технології підтримки управління
Тема
4.
Технології 6
2
4
підтримки
прийняття
рішень.
Тема 5. Інформаційні
6
1
1
4
системи управління
підприємством.
Тема 6. Технології
5
1
4
процесного управління.
Тема 7. Пошукові системи.
7
2
1
4
Технологія Knowledge
Назви змістових
модулів і тем

Graph.
Тема 8. Хмарні технології.
5
1
4
Тема 9.
Технології
6
1
1
4
кібербезпеки.
Тема 10. Технології
7
1 4
2
підтримки рішень в
соціальних мережах.
Тема 11. Інформаційні
5
1 2
2
технології в робототехніці.
47 10 6
3
28
Усього годин за мод. 2
Модуль 3. Інтелектуальні інформаційні технології
Тема 12. Огляд технологій
5
1
4
штучного інтелекту.
Тема 13. Базова концепція
7
1
6
машинного навчання.
Тема 14. Задачі та підходи до
6
1
1
4
машинного навчання.
Тема 15. Технології
5
1
4
управління знаннями.
Тема 16. Технології
15
2 8
1
4
автоматизованої побудови
баз знань.
Тема 17. Рекомендаційні
11
2 4
1
4
системи та технології
побудови рекомендацій.
Тема 18. Інтелектуальний
8
1 4
1
2
аналіз даних.
Тема 19. Технології
5
1 2
2
комп’ютерного зору.
62 10 18
4
30
Усього годин за мод.3
120 24 24
8
64
Усього годин за семестр
5 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№

Назва теми

1

2
Обґрунтування вибору інформаційної технології для
вирішення задач наукового дослідження
Опис та формування набору вхідних даних для інформаційної
технології
Реалізація елементів вибраної інформаційної технології при
вирішенні задачі наукового дослідження.
Експериментальна перевірка інформаційної технології при
вирішенні задачі наукового дослідження.
Інтерпретація можливостей, переваг та недоліків реалізованої
інформаційної технології при вирішенні задачі наукового
дослідження
Оцінка результатів використання інформаційної технології для
вирішення задачі наукового дослідження
Загальна кількість

1
2
3
4
5
6

Кількість годин
3
4
2
8
4
4

2
24

6 САМОСТІЙНА РОБОТА
Кількість
годин

№

Назва теми

1
2

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Опрацювання питань застосування інформаційних технологій
за напрямом дисертаційного дослідження
Загальна кількість

3

19
12
33
64

7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ
МН1 – словесний метод (лекція);
МН2 – практичний метод (практичні заняття);
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій);
МН4 – робота з навчально-методичною літературою;
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні).
8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
8.1 Розподіл балів, які отримують аспіранти (Кількісні критерії оцінювання)
Для оцінювання роботи аспіранта протягом семестру підсумкова рейтингова оцінка Oсем
розраховується як сума оцінок за різні види занять та контрольні заходи.

Вид заняття / контрольний захід
Пз № 1
Пз № 2
Пз № 3
Контрольна точка 1
Пз № 4
Пз № 5
Пз № 6
Контрольна точка 2
Всього за семестр

Оцінка Oсем
10...17
10...16
10...17
30...50
10...17
10...17
10...16
30...50
60...100

Підсумковий модульний контроль з дисципліни передбачає залік.
Оцінка з дисципліни складається з суми балів, отриманих здобувачем вищої освіти за
виконання поточного контролю практичних занять протягом семестру за 100-бальною шкалою:

Осем   Oi ,
i

де Oi – бали з i-го контрольного заходу поточного контролю дисципліни;

Осем – рейтингова оцінка з дисципліни в семестрі.

8.2 Якісні критерії оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою
(зараховано, не зараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
96–100
90–95
75–89
66–74
60–65
35–59
0-34

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною шкалою
для заліку

зараховано

не зараховано з можливістю повторного складання
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Критерії оцінювання роботи студента для отримання заліку.
Оцінку А за шкалою ЄКТС (96-100 балів, зараховано) заслуговує здобувач, який: всебічно
і глибоко володіє навчальним матеріалом; вміє самостійно виконувати завдання згідно
програми; використовує набуті знання і вміння для проведення наукових досліджень; виявив
творчі здібності і самостійно визначає окремі цілі дослідження; має здатність до аналізу,
постановки і розв'язування проблем згідно з обраним напрямком досліджень.
Оцінку В за шкалою ЄКТС (90-95 балів, зараховано) – заслуговує здобувач, який:
повністю опанував і вільно володіє навчальним матеріалом із застосуванням результатів
навчання на практиці; має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,
постановки задач згідно з обраним напрямком досліджень; допускає деякі неточності, які
самостійно виправляє.
Оцінку С за шкалою ЄКТС (75-89 бал, зараховано) заслуговує здобувач, який: опанував
навчальний матеріал та успішно виконав завдання, передбачені програмою, але робить певну
кількість помилок; вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під
керівництвом викладача та/або наукового керівника, вміє в цілому самостійно застосовувати
результати навчання на практиці.
Оцінку D за шкалою ЄКТС (66-74 бали, зараховано) – заслуговує здобувач, який: знає
основний навчальний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання
у науковій діяльності; в цілому виконує завдання, але робить значну кількістю помилок та під
керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення.
Оцінку Е за шкалою ЄКТС (60-65 балі, зараховано) – заслуговує здобувач, який: володіє
основним навчальним матеріалом в мінімальному обсязі для подальшого навчання і
використання у майбутній науковій діяльності; виконує завдання у відповідності до
мінімальних критеріїв.
Оцінка FX за шкалою ЄКТС (35-59 балів, зараховано) – виставляється здобувачу, який:
виявив суттєві прогалини в знаннях основного навчального матеріалу та допустив принципові
помилки у виконанні передбачених програмою завдань.
оцінка F за шкалою ЄКТС (35 балів, зараховано) – виставляється здобувачу, який:
здобувач володіє навчальним матеріалом тільки на рівні відтворення окремих фактів або не
володіє зовсім; допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; не
може продовжувати навчання і не готовий до наукової діяльності.

9 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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