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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

вечірня форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів –3 
 
годин – 90 
 
 
змістових модулів – 2 

Галузь знань 
__10 Природничі 

науки__ 
(шифр і назва) 

 
Спеціальність  

103 Науки про Землю 
(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
третій (освітньо-

науковий) 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 
2-й 2-й 

Лекції 
16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 14 год. 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
60 год. 60 год. 

 
Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є вивчення здобувачами сучасних і перспективних 
методів пошуку і обробки інформації в різноманітних прикладних галузях 
наукових досліджень та оптимізація його складових відповідно до прикладної 
галузі. 

Завдання: 
– вивчення сучасних і перспективних принципів, методів та технологій 

пошуку і обробки інформації в різноманітних прикладних галузях 
наукових досліджень; 

– ознайомлення з оптимізацією складових технологій пошуку і обробки 
інформації відповідно до прикладної галузі 

– підготовка здобувачів до самостійної наукової діяльності на основі вибору 
оптимальних рішень на етапах процесу пошуку і обробки інформації в 
прикладних галузях досліджень; 

– формування навичок дослідницької роботи; 
– формування навичок вивчення робочої електронної документації, 

специфічних інструментів і програмних засобів, що дозволяють обирати 
електронні сервіси пошуку і обробки інформації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) інтегральна (ІК)  
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері геології із залученням 
отриманих знань із суміжних навчальних дисциплін, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних  
практик. 
        и) загальних (ЗК): 

ЗK 02. Здатність працювати в міжнародному середовищі. 
ЗК 04. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
ЗК 07. Здатність спілкуватися  на фахову тематику з експертами з  інших 

галузей.  
ЗК 08.Здатність до усної і письмової презентації та обговорення 

результатів наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 
англійською мовами, в тому числі з експертами інших галузей. 

в) спеціальних (СК): 
СК 03. Здатність застосовувати сучасні  інформаційні технології, бази 

даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 
науковій та освітній діяльності; 

СК 04. Здатність дотримуватись етичних норм та принципів  академічної 
доброчесності, вимог чинного законодавства про авторське право в науковій 
та науково-педагогічній діяльності; 

СК 06. Здатність обирати оптимальні шляхи і методи вирішення завдань 
дослідження, інтерпретувати та аналізувати їх результати. 
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 Нормативний зміст підготовки доктора філософії у процесі вивчення 
дисципліни, сформульований у термінах результатів навчання: 
 

ПР3. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 
та аналізу інформації у сфері професійної діяльності або навчання; 

ПР5. Обирати і застосовувати найбільш доцільні методи та 
інструментарій при здійсненні емпіричних досліджень у галузі Науки про 
Землю; 

ПР 7. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 
комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для 
отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у Науках про 
Землю та дотичних міждисциплінарних напрямах; 

ПР 8. Презентувати та обговорювати результати власних досліджень, 
наукові і прикладні проблеми Наук про Землю державною та іноземною 
мовами; 

ПР 9 Здійснювати ефективну усну та письмову комунікацію в 
колективній діяльності при вирішенні дослідницьких і практичних завдан 

 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати:  
– визначення основних понять в області ІТ технологій пошуку і обробки 

інформації в різноманітних прикладних галузях наукових досліджень; 
– складові процесу підготовки і прийняття рішень відповідно до наявної 

інформації. Вихідні дані для прогностичного моделювання ситуацій в 
галузі наукового дослідження; 

– методи моделювання характерні для IT-систем; 
– поняття PESTEL-аналізу. Складові PESTEL-аналізу; 
– класифікація задач Data Mining; 
– поняття WEB MINING як розвиток DATA MINING; 
– поняття фільтрів та гіперпосилань в процесі інформаційного пошуку; 
– поняття цільової функції досліджень (системи), порядок визначення 

критеріїв; 
– методи визначення критеріїв ефективності систем. 

та вміти: 
– виконувати постановку завдання для прогнозування результатів в 

наукових дослідженнях, обирати метод прогнозування відносно наявної 
інформації; 

– проводити кількісну оцінку ризиків (оцінку помилкових результатів) в 
прийнятті рішень; 

– визначати впливові фактори зі складових PESTEL-аналізу в галузі власних 
досліджень; 

– проводити витяг Web-контенту в процесі інформаційного пошуку в галузі 
власних досліджень; 
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– встановлювати фільтри та гіперпосилання в інформаційних продуктах для 
власних досліджень. 

                     
3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Місце ІТ технологій в сучасних дослідженнях. 
ТЕМА 1. ІТ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕДБАЧЕННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ. 
Заняття 1. Лекція. Основні поняття. Методи прогнозування. 

− Методи прогнозування 
− Регресійний аналіз 
− Інформаційні продукти OS Windows, Android для побудови моделей 

прогнозування 
Заняття 2. Лекція. Процес підготовки і прийняття рішень. Вихідні дані 

для прогностичного моделювання ситуацій. 
− Процес підготовки і прийняття рішень 
− Поняття цільової функції в прийнятті рішень 
− Вихідні дані для прогностичного моделювання ситуацій 

Заняття 3. Практичне заняття (практична робота за індивідуальними 
завданнями). Приклади розрахунків на майбутній момент часу для предметної 
області. 

ТЕМА 2. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ТА ВИРОБЛЕННЯ 
РІШЕНЬ. ОЦІНКА РИЗИКІВ (ОЦІНКА ПОМИЛКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ) В 
ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ. PESTEL-АНАЛІЗ. 

Заняття 1. Лекція. Основні поняття. Класифікація. Методи моделювання 
характерні для IT-систем. Моделювання ситуацій. Оцінка ризиків (оцінка 
помилкових результатів) в прийнятті рішень. 

− Методи моделювання характерні для IT-систем 
− Витоки помилкових результатів в інформаційних системах. Оцінка 

ризиків (оцінка помилкових результатів) 
Заняття 2.Лекція. Поняття PESTEL-аналізу. Складові PESTEL-аналізу. 

− Поняття PESTEL-аналізу 
− Складові PESTEL-аналізу та їх характеристика 
− Розподіл застосування складових PESTEL-аналізу в різноманітних 

галузях досліджень 
Заняття 3. Практичне заняття (практична робота за індивідуальними 

завданнями). Приклади застосування кількісних методів в моделюванні 
предметної області досліджень. 
Змістовий модуль 2. ІТ технології пошуку, узагальнення і обробки 

інформації. 
ТЕМА 3. WEB MINING ЯК РОЗВИТОК DATA MINING. 
Заняття 1. Лекція. Класифікація задач Data Mining. 
Заняття 2.Лекція. Витяг Web-контенту в процесі інформаційного пошуку. 

Поняття фільтрів. Пошук Web-документів з урахуванням гіперпосилань. 
− Видобуток даних – Data Mining, задачі Data Mining 
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− Задача класифікації та регресії  
− Задача пошуку асоціативних правил, задача кластеризації 
− Практичне застосування Data Mining  
− Інтернет-технології 

Заняття 3. Практичне заняття (практична робота за індивідуальними 
завданнями). Пошук джерел інформації за допомогою фільтрів та 
гіперпосилань у власних дослідженнях. 

ТЕМА 4. ОЦІНКА ЕФФЕКТІВНОСТІ СИСТЕМ. 
Заняття 1. Лекція. Основні поняття. Критерії ефективності систем 

(досліджень). Цільова функція. 
− Критерії ефективності систем (досліджень) 
− Цільова функція 
− Задачі теорії операцій 
− Поняття оцінки ефективності систем методом мінімаксу та 

максиміну 
Заняття 2.Лекція. Тактика ризику. Завдання теорії ігор для кількісної 

оцінки ефективності систем в наукових дослідженнях. 
− Тактика ризику 
− Задачі теорії ігор 
− Завдання теорії ігор для кількісної оцінки ефективності систем в 

наукових дослідженнях 
Заняття 3. Практичне заняття (практична робота за індивідуальними 

завданнями). Вибір параметру (критерію) ефективності досліджуваної системі. 
Розрахунки ефективності систем в досліджуваній області. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна/вечірня форма 

Усього у тому числі 
л п лаб Ср 

1 2 
 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Проектування технічних об'єктів (ТЕ). Автоматизація 
проектування. Побудова САПР. 

Тема 1. ІТ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕДБАЧЕННІ ТА 
ПРОГНОЗУВАННІ 16 4 2  10 

Тема 2. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ 
ТА ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ. ОЦІНКА РИЗИКІВ 
(ОЦІНКА ПОМИЛКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ) В 
ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ. PESTEL-АНАЛІЗ 

18 4 4  10 

Разом за змістовим модулем 1 34 8 6  20 
Змістовий модуль 2. Програмні та апаратні компоненті спеціалізованої 

комп’ютерної системи. 
Тема 1. WEB MINING ЯК РОЗВИТОК DATA 28 4 4  20 
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MINING 
Тема 2. ОЦІНКА ЕФФЕКТІВНОСТІ СИСТЕМ 28 4 4  20 
Разом за змістовим модулем 2 56 8 8  40 

Всього годин 90 16 14  60 
 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені 
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачені   

  
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Приклади розрахунків на майбутній момент часу для 
предметної області (практична робота за 
індивідуальними завданнями). 

2 

2  Приклади застосування кількісних методів в 
моделюванні предметної області досліджень(практична 
робота за індивідуальними завданнями). 

4 

3 Пошук джерел інформації за допомогою фільтрів та 
гіперпосилань у власних дослідженнях (практична 
робота за індивідуальними завданнями). 

4 

4 Вибір параметру (критерію) ефективності досліджуваної 
системі. Розрахунки ефективності систем в 
досліджуваній області (практична робота за 
індивідуальними завданнями). 

4 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

1 Процес підготовки і прийняття рішень. Вихідні дані для 
прогностичного моделювання ситуацій 

10 

2 Методи моделювання характерні для IT-систем. Оцінка 
ризиків (оцінка помилкових результатів) в прийнятті 
рішень. 
Поняття PESTEL-аналізу та його складові 

10 

3 Web Mining як розвиток Data Mining. Витяг Web-
контенту в процесі інформаційного пошуку. Поняття 
фільтрів та гіперпосилань 

20 

4 Критерії ефективності. Цільова функція. Тактика ризику. 
Завдання теорії ігор для кількісної оцінки ефективності 
систем в наукових дослідженнях 

20 

  60 
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До самостійної роботи відноситься: 
1. Підготовка до лекцій та практичних занять. 

2. Виконання індивідуальних завдань.  
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9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Не передбачено  

 
10.  Методи навчання 

Лекції з використанням мультимедійного презентаційного матеріалу. 
Виконання завдань та індивідуальних проєктів (практична робота за 

індивідуальними завданнями). 
Самостійна робота та вивчення додаткового матеріалу сумісного  

матеріалам лекцій. 
 

11.  Методи контролю 
ПОТОЧНИЙ контроль – усне опитування під час лекцій та практичних 
занять, перевірка  виконання здобувачами практичних робіт. КМ – 
контроль змістового модуля за тестовими завданнями.  
 ПІДСУМКОВИЙ контроль – підсумкова оцінка розраховується як 
складова із оцінок отриманих під час поточного контролю.  

 
Суми балів, які отримав здобувач за модулями навчальної дисципліни, 

формують інтегральну оцінку з навчальної дисципліни. Вона є підставою для 
виставлення оцінки за освоєння навчального матеріалу з дисципліни. 

Увесь теоретичний курс лекцій поділено на 2 змістові модулі, які 
відповідають розділам робочої програми дисципліни. Оцінювання ступеню 
засвоєння знань з кожного модуля теоретичного курсу виконується за 
допомогою виконання тестового завдання.  

Тестове завдання складається з 10 питань та 1 завдання практичного 
спрямування. Кожна правильна відповідь на теоретичне питання оцінюється в 
1 бал, правильне виконання практичного завдання оцінюється в 5 балів; для 
зарахування модулю необхідно набрати 10 балів за тестове завдання. 

Критерії оцінювання за навчання за модулями та практичними 
роботами у підсумкову оцінку з дисципліни: 

Максимальний відсотковий внесок змісту навчання за модулями у 
підсумкову оцінку з дисципліни оцінюється в 20 балів, за практичними 
роботами - оцінюється у 80 балів. Внесок виконання кожної практичної 
роботи оцінюється в 20 балів. 

Для здобувачів в  формується інтегральна сума балів – сума балів, що 
отримані з теоретичної та практичної частини курсу. На основі цього 
показника відбувається виставлення підсумкової оцінки згідно з таблицею. 

 
Максимальний відсотковий внесок за окремими видами поточного 

контролю в підсумкову оцінку з дисципліни 
 

Тестовий контроль Практичні роботи Сума балів 
КМ №1 КМ №2 ПР №1 ПР №2 ПР №3 ПР №4  

10 10 20 20 20 20 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В добре  75-84 С 
70-74 D задовільно  60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
12. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення виконання конкретних практичних завдань 

істотно відрізняється, що обумовлено орієнтацію публікацій на практичні 
аспекти використання інструментаріїв PESTEL-аналізу, WEB-MINING, 
DATA-MINING, а також на відсутність узагальнених навчальних 
посібників та наукових монографій, що об’єднують всі елементи 
предметної області навчальної дисципліни. 
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