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АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предметом дисципліни «Інформаційні технології у наукових 
дослідженнях» є сучасні програмні засоби збору, обробки, планування та 
представлення наукових даних у дисертаційних дослідженнях. 

Пререквізити курсу: дисципліна належить до обов’язкових та базується 
на знаннях, вміннях та навичках, отриманих у загальнообов’язкових 
дисциплін першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти напрямків: «Математика», «Логіка», «Основи програмування». 
Оволодіння теоретичними основами, вміннями і навичками з інформаційних 
технологій є підґрунтям, для побудови та використання інтелектуальних 
систем збору та обробки наукових даних, комп’ютерних систем 
прогнозування, експертних систем, Інтернет ресурсів; отримання базових 
знань щодо сучасних методів статистичного аналізу даних, характеристик і 
функціональних можливостей баз даних, спеціалізованих програмних пакетів 
у дисертаційних дослідженнях; планування та обробки експериментальної 
складової дисертаційного дослідження. 

Мета – формування концептуальних та методологічних знань по 
використанню інформаційних технологій у наукових дослідженнях в галузі 
чи на межі галузей знань або професійної діяльності; надає спеціалізовані 
уміння/навички і методи, необхідні для моделювання, прогнозування та 



розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або 
інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики; започаткування, планування, реалізація та коригування 
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 
належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових 
та комплексних ідей 

Завдання:  
- ознайомлення із сутністю та значенням сучасних інформаційних 
технологій; 
- формулювання вміння здійснювати логіко-системний аналіз 
застосування інформаційних технологій в науковому та науково-
педагогічному процесах; 
- формування уміння застосовувати інформаційні технології відповідно 
до поставлених завдань. 

Очікувані результати. 
В результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні знати: 

- наукові підходи у сучасних інтелектуальних та інформаційних 
технологіях; 
- основні методи обробки наукових даних за допомогою сучасних 
програмних засобів та інформаційних технологій; 
- методи математичного моделювання  у програмних продуктах; 
- інформаційні технології проведення дослідницької роботи. 

Здобувачі повинні вміти:  
− систематизувати інформацію о методах пошуку даних у наукових 
базах;  
− використовувати методи математичного моделювання; 
− розробляти web – сайти з презентацій наукової роботи та Google форми 
запитань  за тематикою дослідження ;  
− застосовувати програмні продукти для рішення наукових завдань; 
− створювати мультимедійний контент за тематикою дослідження за 
допомогою сучасних програмних продуктів та інформаційних систем, 
зокрема web-доданків, баз даних, презентації PowerPoint. 

 
ОПИС КУРСУ  
 
Форми і методи навчання 
Курс буде викладений у формі лекцій (10 год.) та практичних занять 

(12 год.), самостійної роботи здобувачів (68 год.).  
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології у 

наукових дослідженнях» використовуються наступні методи навчання:  
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Освітні вимірювання» 

використовуються наступні методи навчання:  



− словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія; 
− наочні методи: мультимедійні презентації; 
− методи формування практичних умінь та навичок:виконання практичних 

завдань, розроблення схем, таблиць, програм, розроблення математичних 
моделей, веб- сайтів, розроблення та захист презентацій.  

 
Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Сучасні програмні засоби та пакети 
прикладних програм  

Тема 1. Історія розвитку програмних засобів для наукових досліджень. 
Тема 2. Математичні моделі статистичного аналізу. 
Тема 3. Технології пошуку інформації. 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальний аналіз та представлення 
даних 

Тема 4. Програми для створення web-сайтів. 
Тема 5. Системи управління базами даних (СУБД). 
Тема 6. Нейроні мережі. 
Тема 7. Академічна доброчесність та перевірка на запозичення. 
Тема 8. Обробка наукових даних у програмах. 
Тема 9. Науковий аналіз даних та машинне навчання. 
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ОЦІНЮВАННЯ 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи контролю навчальних досягнень студентів: опитування, написання 
міні-доповідей, виступи з презентаціями, виконання практичних вправ; 
розв’язання ситуаційних задач, тестові завдання. Форми оцінювання: усне 
опитування, перевірка розв’язку ситуаційних задач, тестування, оцінювання 
активності студента у процесі занять, (внесення пропозицій, оригінальних 
рішень, уточнень, доповнень), оцінювання виступів та презентацій, 
оцінювання виконання завдань самостійної роботи, оцінювання змісту 
індивідуального завдання та його захисту, оцінювання аналізу і самоаналізу 
завдань. 

Поточний контроль проводиться на лекціях (до 5 балів за одне заняття), 
на практичних заняттях перевіряється виконання та проводиться захист 
практичних робіт (до 10 балів за одне заняття у 1 модулі, до 5 балів за одне 
заняття у 2 модулі). Окремо оцінюється виконання та захист ІНДЗ – до 40 
балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Види навчальної роботи Кількість балів 
Поточний контроль на лекціях модуль 1 (2 заняття) 0 – 10 

https://cdn.preterhuman.net/texts/science_and_technology/artificial_intelligence/Data%20Mining%20with%20Computational%20Intelligence%20-%20Lipo%20Wang%20,%20Xiuju%20Fu.pdf


Виконання і захист практичних робіт модуль 1 (1 заняття) 0 – 10 
Поточний контроль на лекціях модуль 2 (4 заняття) 0 – 20 
Виконання і захист практичних робіт модуль 2 (4 заняття) 0 – 20 
Виконання та захист ІНДЗ 0 – 40 
Підсумкова сума балів 0 – 100  

Нарахування балів за відвідування лекційних і семінарських занять не 
передбачається. Нарахування бонусних балів не передбачається. 

За домовленістю з лектором окремі теми та/або практичні роботи 
можуть бути перезараховані шляхом отримання відповідного Сертифікату 
освітніх платформ Coursera (www.coursera.org), Udacity ( www.udacity.com), 
Prometheus (prometheus.org.ua), Education Era (www.ed-era.com) тощо. 

Підсумковий контроль за дисципліною – залік. 
  



Самостійна робота студентів 
1. Історія розвитку математичних програм у наукових дослідженнях. 
2. Методи статичного аналізу. 
3. Технології пошуку інформації. 
4. Наукові електрони бібліотеки. 
5. СУБД та системи візуалізації даних. 
6. Практичні роботи: 

6.1.  Методи експертного аналізу. Зробити практичне завдання згідно з 
варіантом одним із методів з проранжуванням актуальності обраної 
наукової теми шляхом опитування експертів. 

6.2. Використання Power Point. Розробити презентацію свого наукового 
дослідження із зазначенням актуальності, мети, завдань, гіпотез та 
назвою публікацій на тему дослідження. 

6.3. Екстраполяція даних. Розробити програму з аналізу та прогнозу 
чисельності населення країни на 2024 рік відповідно до завдання. 

6.4. Створення web-сайту. Створити сайт портфоліо із зазначенням своєї 
спеціальності, наукових інтересів, списком публікацій. 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) «Створення ІТ-системи за 
тематикою власного наукового дослідження». 

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: усі індивідуальні 

самостійні завдання мають бути здані і захищені не пізніше передостаннього 
семінарського заняття. У разі порушення термінів здачі і захисту самостійних 
індивідуальних завдань кількість балів за їх виконання зменшується. 
Складання і перескладання заліку здійснюється відповідно до Положення 
про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів 
вищої освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
(https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-
kontrol_2022.pdf). 

Політика щодо академічної доброчесності: Здобувач вищої освіти та 
лектор повинні дотримуватися академічної доброчесності згідно Кодексу 
академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  
• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей);  

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
• надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-kontrol_2022.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-kontrol_2022.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf


За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності: 
• зниження результатів оцінювання самостійних завдань, тестувань за 

змістовими модулями, іспиту; 
• повторне проходження оцінювання самостійних завдань, тестувань за 

змістовими модулями, іспиту;  
• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, тестування за змістовими модулями); 
• повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої 

програми; 
Політика щодо відвідування та запізнень: відвідування практичних 

занять є обов’язковим, лекцій – бажаним, запізнень уникати.  
Мобільні пристрої: допускається використання смартфону, планшету 

або іншого пристрою з доступом до інтернет-мережі під час лекції або 
практичного заняття у випадках роботи з інформаційними джерелами та їх 
обговоренням (визначається лектором). Всі практичні роботи виконуються з 
використанням комп’ютерної техніки – у спеціалізованої лабораторії 
(комп’ютерний клас) кафедри або (за бажанням здобувача) на власному ПК. 

Поведінка в аудиторії: творча, ділова, доброзичлива атмосфера. 


