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Короткий опис навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: вивчення задач, що пов’язані з організацією 

наукових досліджень у наукових та навчальних закладах України, ознайомлення 

із основними науковими ресурсами світу та України; розвиток здатності до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, працювати в міжнародному контексті та спілкуватися іноземною 

мовою, працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом, 

скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно 

подавати результат. 

Завдання: навчити студентів здійснювати пошук наукової інформації при 

написанні магістерських робіт, наукових звітів, статей і в наукових дослідженнях 

а також створювати програмні  засоби для проведення наукових досліджень. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення 

дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні  

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; 

вміти їх застосовувати  при побудові та дослідженні прикладних задач, що 

виникають у науковій і практичній діяльності; загальні відомості про науку та 

наукові дослідження, організацію наукових досліджень, технологію наукових 

досліджень, правила оформлення списків літератури, математичну предметну, 

універсальну десяткову та інші класифікації; 

вміти: вести пошук інформації у наукометричних базах даних, реферативних 

журналах і наукових порталах, створювати профілі в ORCID та ResearcherID, 

проводити математичне дослідження проблеми, працювати над написанням 

наукових статей, монографій, наукових доповідей, магістерських робіт і 

кандидатських дисертацій; самостійно планувати виконання дослідницького 

та/або інноваційного завдання, розв`язувати прикладні задачі та задачі в 

міждисциплінарних галузях; виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку; здійснювати пошук інформації в спеціалізований 

літературі в галузі системного аналізу державною та/або іноземною мовою. 
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Структура начальної дисципліни (теми занять) 

 

Т
и

ж
д

ен
ь  
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Теми СРС 

1 Тема 1: Пошук інформації у 

наукометричних базах даних Scopus та 

Web of Science  

 

 

1 

 

 

 

 

Розвиток та організація наукових 

досліджень в Україні. Розвиток 

науки в Чернівецькому університеті. 

Створення профілів та робота у 

наукометричних базах даних. 

Практичне заняття 1: Пошук інформації 

у наукометричних базах даних Scopus 

та Web of Science 

1 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

2 Тема 2. Реферативні журнали і наукові 

портали 

2 Науковий портал  і соціальна 

мережа ResearchGate. 

3 Практичне заняття 2: Робота з 

профілями баз даних Scopus та Web of 

Science 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

4 Практичне заняття 3: Реферативні 

журнали і наукові портали Math-

Net.Ru, Mathematical Reviews 

(MathSciNet), Zentralblatt MATH 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

5 Тема 3. Математична предметна 

класифікація, універсальна десяткова 

класифікація та інші 

 

 

1 Розвиток обчислювальної техніки і 

комп’ютерних наук в Україні. 

Розпізнавання тексту (друкованого 

та рукописного). Розпізнавання 

графічних зображень.  

Практичне заняття 4: Математична 

предметна класифікація, універсальна 

десяткова класифікація та інші  

 

 

1 

 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

6 Практичне заняття 5: Проект 

«Математична генеалогія», науковий 

портал  та соціальна мережа 

ResearchGate 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

7 Тема 4. Створення профілів в ORCID та 

ResearcherID 

 

1 Розвиток Web-технологій та 

створення сайтів. Генетичні 

алгоритми. 
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Практичне заняття 6: Створення 

профілів в ORCID та ResearcherID 

1 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

8 Тема 5. Загальні відомості про науку та 

наукові дослідження 

1 Застосування математичної 

статистики до аналізу і тестування 

програмного забезпечення. 

Статистичні дослідження з 

використанням комп’ютера. 

Розвиток теорії ймовірностей і 

математичної статистики в Україні 

Практичне заняття 7: Загальні відомості 

про науку та наукові дослідження 

1 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

9 

Тема 6. Організація наукових 

досліджень 

2 Робота з нейронними мережами. 

Кластери та їх застосування. 

Використання штучного інтелекту і 

його комп’ютерна реалізація. 

10 Практичне заняття 8: Організація 

наукових досліджень в Україні та ЧНУ 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

11 Тема 7. Технологія наукових 

досліджень. Оформлення списків 

літератури та пошук інформації 

2 Підготовка фахівців з прикладної 

математики і комп’ютерних наук в 

Україні. Аналіз цільової аудиторії в 

інтернеті. 

12 Практичне заняття 9: Технологія 

наукових досліджень. Оформлення 

списків літератури та пошук інформації 

2 

 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

13 Тема 8. Математичне дослідження 

проблеми. Методика наукової творчості  

 

1 

 

Створення крос-платформенних 

мобільних додатків. Створення 

сайту наукового журналу. 

Практичне заняття 10: Математичне 

дослідження проблеми 

 

1 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

14 Тема 9. Робота над написанням 

наукових статей, монографій, наукових 

доповідей і магістерських робіт, 

кандидатських і докторських 

дисертацій 

2 Розробка розподілених хмарних 

додатків. Розробка та 

характеристики нереляційних баз 

даних. 
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15 Практичне заняття 11: Робота над 

написанням наукових статей, 

монографій, наукових доповідей і 

повідомлень, магістерських робіт, 

кандидатських і докторських 

дисертацій 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

практичної роботи, підготуватися до 

захисту теоретичної частини від-

повідних завдань практичної роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне оцінювання Кількість 

балів 

(модуль-

контроль) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль  

№2 

Т2 Т4 Т5 Т7 Т8 Т9 
40 100 

10 10 10 10 10 10 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

2. Юринець В.С. Методологія наукових досліджень. – Львів.: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 178 с. 

3. Бурау Н.І. Основи наукових досліджень. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 33 с. 

 

Допоміжна 

1.  Вітлінський В.В. Моделювання економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с. 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  

захист практичних робіт, модуль-контроль (тестування), залік. 

 

При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності 

(сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ст.42З Закону України 

“Про освіту”)).  

З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, 

недостатньої академічної якості практикується захист виконаних студентами 

практичних робіт викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних 

компетенцій, виконання контрольних робіт та тестування з унеможливленням 

практик списування та підміни авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені 

до захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, 

визначеними викладачем.  

 


