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ВСТУП 

 

Програмні результати підготовки магістра з системного аналізу визначені в 

стандарті вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз».  

В освітньо-професійній програмі підготовки магістрів даної спеціальності 

Державного ВНЗ «НГУ» [2.1] здійснено розподіл програмних результатів навчання за 

організаційними формами освітнього процесу. До дисципліни «Методологія 

наукових досліджень  » віднесені такі фахові компетенції: 

ФК4 Здатність формувати нові гіпотези та дослідницькі задачі в області 

системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями для їх 

застосування. 

ФК5 Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні 

наукових проблем на абстрактному рівні. 

ФК6 Здатність проектувати архітектуру інтелектуальних інформаційних 

систем. 

ФК10 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішення 

задачах системного аналізу. 

Під час вивчення дисципліни магістр має опанувати такі загальні та професійні 

результати навчання:  

ЗРН 5 Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, 

надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати 

та експериментувати 

ЗРН 6 Здійснювати підбір і підготовку інформації та задач проектній команді, 

ставити цілі і формулювати завдання для реалізації проектів і програм 

ПРН2 Знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, 

уміти розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах взаємодії, 

протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті концептуальної 

невизначеності тощо. 

ПРН6 Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та 

генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний 

апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного 

інтелекту, тощо. 

ПРН7 Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо 

структурованих даних різної природи. 

ПРН8 Знати та вміти впроваджувати системи високонавантажених обчислень 

та обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки 

прийняття рішень 

Мета дисципліни «Методологія наукових досліджень» – сформувати у 

магістрів навички щодо використання сучасних експериментальних методів пошуку 

знань, їх алгоритмічної обробки при реалізації великих програмних комплексів, 

застосуванню в роботі системного аналітика та використання при вирішенні типових 

задач діяльності.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні, та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.  

Вимоги до структури робочих програми дисциплін наведено в [2.5]. 
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1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Робоча програма призначена для  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 

дисципліни; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 

Робоча програма встановлює: 

 обсяг та терміни викладання дисципліни; 

 позначення фізичних величин; 

 дисциплінарні результати навчання та їх рівень складності; 

 тематичний план та розподіл обсягу за організаційними формами 

освітнього процесу; 

 вимоги до структури та змісту індивідуального завдання; 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 узагальнені засоби діагностики, критерії та процедури оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів; 

 склад Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних 

документів:  

2.1 Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз» / М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ 

«ДП», 2018. – 31 с.  

2.2 Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

2.3 Проект стандарту вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 124 

«Системний аналіз». 

2.4 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18. 

2.5 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього 

процесу. Дніпропетровськ: НГУ, 2016. –  74 с. 

 

3 ОБСЯГ ТА ТЕРМІНИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Загальний обсяг – 6 кредитів ЄCTS (180 академічних годин).  

Викладається на 1-му курсі, у ІІ-му семестрі, у 3-й чверті (8 тижнів). 

4 ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

 

Використовуються загальноприйняті позначення 
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5 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр та зміст результатів 

навчання за освітньо-

професійною програмою 

Шифр та зміст дисциплінарних результатів 

навчання (ДРН) 

 

1 2 

ПРН2 Знати методи 

розкриття невизначеностей в 

задачах системного аналізу, уміти 

розкривати ситуаційні 

невизначеності, та невизначеності в 

задачах взаємодії, протидії та 

конфлікту стратегій, знаходити 

компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності 

тощо. 

ДРН2-1 Визначення  наукового експерименту, 

його значимість для досліджень   

  ДРН2-2  Приклади застосування системного 

аналізу на його першому етапі – етапі 

постановки задач наукового дослідження в 

різних галузях знань, на якому здійснюється 

вибір об’єкта та предмета дослідження, 

визначення мети і критеріїв оцінки досягнутих 

результатів та конкретизація задач дослідження 

ПРН6 Знати та уміти 

застосовувати методи   

експериментальних досліджень, 

математичного аналізу даних тощо. 

ДРН6-1 Будувати  план проведення 

експерименту. 

ДРН6-2  Вміти проводити підготовку до 

проведення експерименту 

ДРН6-3 Використовувати різні методи перевірки 

результатів експерименту   

ДРН6-4 Реалізовувати за допомогою сучасних 

пакетів імітаційного та математичного 

моделювання  результати експериментальних 

досліджень. 

ДРН6-5 Реалізовувати за допомогою сучасних  

планування та вибір напряму досліджень 

ДРН6-6 Реалізовувати за допомогою сучасних 

математичних пакетів методу групового 

врахування аргументів з різними критеріями 

оптимальності 

ПРН7 Вміти розробляти  

наукові публікації та готувати їх до 

друку. 

ДРН7-1 Реалізовувати за допомогою сучасних 

математичних пакетів методи кластеризації 

об’єктів експериментального дслідження у 

багатовимірному просторі 
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ДРН7-2 Застосовувати  результати експерименту 

для вирішення оптимізаційних задач 

ПРН8 Знати та вміти 

впроваджувати системи 

високонавантажених обчислень та 

обробки даних в задачах 

системного аналізу і управління. 

ДРН8-1 Здійснювати попередню обробку 

інформації, відновлювати втрачену та неповну 

інформацію. 

ДРН8-2 Виконувати класифікацію даних 

типовими та евристичними методами. 

 

6 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифр 

ДРН 
Вид та тематика навчальних занять 

Обсяг, години 

ауд СРС усього 

1 2 3 4 5 

 лекції 28 68 90 

ДРН2-1 1. Вступ. Задачі дослідження 2 8 10 

ДРН6-1 

ДРН6-4 

2.  Поняття експерименту. 
4 12 16 

ДРН6-2 

 

3.  Методи планування експерименту  
2 6 8 

ДРН6-6 

 

4.  Підготовка до проведення експерименту 
4 12 16 

ДРН6-6 

ДРН6-3 

5. Метод групового врахування аргументів: баланс 

змінних, прогнозування, екстраполяція 
2 8 10 

ДРН7-2 6.  Методи обробки даних 4 12 16 

ДРН8-1 7.    2 6 8 

ДРН8-2 8. Класифікація: класичні методи та алгоритми 2 6 8 

ДРН8-2 

ДРН7-1 

9. Класифікація: пірамідальні мережі,  типові 

алгоритми 
2 8 10 

ДРН8-1 10. Відновлення нечіткої інформації  4 12 16 

 Лабораторні роботи 28 68 90 

ДРН2-2 1. Застосування  правил побудови плану експерименту.  4 13 17 

ДРН6-4 

ДРН6-2 

2.  Формування даних для проведення експерименту 
4 13 17 

ДРН8-1 

ДРН6-6 

3.  Обробка експериментальних даних типовими 

методами 
4 13 17 

ДРН7-2 

ДРН6-5 

4. Застосування  статистичних алгоритмів для визначення 

характеристик об’єкту дослідження 
6 19 25 

ДРН7-1 5. Класифікація  результатів у багатовимірному просторі 4 13 17 

ДРН8-2 6. Відновлення втраченої інформації в базі знань 6 19 25 
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Шифр 

ДРН 
Вид та тематика навчальних занять 

Обсяг, години 

ауд СРС усього 

1 2 3 4 5 

ДРН7-2 

 Контроль лабораторного модуля 2 - 2 

 Разом 56 90 180 

 Лекції (аудиторні - 4 години на тиждень) 28 68 90 

 Лабораторні заняття (аудиторні - 4 години на 

тиждень) 
28 68 90 

 Підсумковий (семестровий) контроль – диференційований залік: 

 ІІ семестр, 3 чверть 

 

7 ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

При вивченні дисципліни виконання індивідуального завдання не передбачено.  

 

8 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Основні завдання для самостійної роботи включають:  

 попереднє опрацювання інформаційного забезпеченням за кожною темою;  

 підготовка до поточного контролю – розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою;  

 підготовка до підсумкового (семестрового) контролю. 

9 ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ, 

КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

9.1 Форма підсумкового контролю  
 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік.  

Оцінка рівня сформованості дисциплінарних компетентностей у формі 

диференційованого заліку може бути здійснена без участі студента на підставі 

результатів поточного контролю.  

 

9.2 Форми поточного контролю  
 

Визначення рівня сформованості дисциплінарних результатів навчання під час 

поточного контролю здійснюється за:  

 тестуванням досягнень за певним розділом робочої програми дисципліни;  

 лабораторними роботами (перевірка та захист);  

 

9.3 Засоби діагностики  

 

9.3.1 Узагальнені засоби діагностики  
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Засоби діагностики представлені у вигляді теоретичних питань та 

конкретизованих задач із чисельними вхідними даними і призначені для того щоб 

оцінити здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері Логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 

 

9.3.2 Конкретизовані засоби діагностики  

 

Конкретизовані засоби діагностики, що безпосередньо застосовуються для 

контрольних заходів під час лекцій, формуються на основі узагальнених шляхом 

чисельної або іншої конкретизації узагальнених засобів у вигляді тестів закритого та 

відкритого типів. 

 

9.4 Критерії та процедури оцінювання 

 

9.4.1 Лекційний матеріал  

 

Оцінювання результатів виконаних завдань здійснюється їх зіставленням з 

еталонами – зразками правильних і повних відповідей через виявлення рівня 

сформованості компетентностей на основі аналізу відповіді студента, скориставшись 

коефіцієнтом засвоєння у відсотках, що адаптує значення оцінки до шкали ЄКТС:  

Pi = a / m (%),  

де – a число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій еталонів 

рішень; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень.  

Отримані за описаною схемою результати досягнень студентів (у відсотках) 

викладач виставляє в оцінках за ЄКТС та національною шкалою: 

 

Рівень досягнень /Marks, % Оцінка / Grade 

Національна диференційована шкала 

90-100 Відмінно/Excellent 

74-89 Добре/ Good 

60–73 Задовільно/ Satisfactory 

1-59 Незадовільно/ Fail 

Шкала ЄКТС/ECTS 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64–73 D 

60–63 E 

35-59 Fx 
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Якщо зафіксовано рівень досягнень студента нижче 60 % або якщо студент не 

з’явився на контрольний захід, то йому виставляються оцінки «Fx» і «незадовільно». 

У таких випадках студент зобов’язаний додатково опанувати цю тему занять і пройти 

повторне оцінювання його результатів навчання.  

 

9.4.2 Лабораторні  роботи  

 

Кожна лабораторна робота оцінюються якістю виконання звіту за допомогою 

коефіцієнта засвоєння або експертним методом, коли максимальну оцінку 

виставляють за дотримання таких умов:  

 відповідність звіту про виконання лабораторної роботи методичним 

рекомендаціям;  

 правильність виконання 

 володіння теоретичними відомостями, на яких базується предмет 

досліджень;  

 володіння методами експериментальних досліджень;  

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу;  

 відповідність оформлення звіту чинним стандартам.  

 наявність посилань на джерела інформації;  

 самостійність виконання (з’ясовується під час захисту).  

 

Рівень досягнень за результатами виконання комплексу лабораторних робіт за 

дисципліною визначається як середнє значення результатів поточного контролю 

кожної.  

Під час експертизи оцінка за лабораторну роботу визначається відсотком 

правильних кроків алгоритму її виконання.  

Інтегральна оцінка досягнень за всіма лабораторними роботами приймається 

позитивною (рівень досягнень студента не нижче 60% або не менше 60 балів) лише в 

тому випадку, коли всі лабораторні роботи, що передбачені робочою програмою 

дисципліни, виконані і оцінені.  

 

9.4.3 Інтегральний рівень досягнень студента з дисципліни  

 

Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з дисципліни в 

цілому обчислюється як середньозважене значення рівня сформованості 

компетентностей за лекційними, практичними та лабораторними заняттями: 

 

1

,
n

i i

i

P T
IP

T


  % ,  

де – n число видів навчальних занять;  

iP  – рівень досягнень за i-м видом занять, %; 

 iT  – обсяг i-го вида занять; 

T  – загальний обсяг дисципліни.  
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Досягнення студента в опанування певної дисципліни в цілому не можуть бути 

оцінені позитивно, якщо з будь-якого запланованого контрольного заходу з цієї 

дисципліни студент не отримав позитивну оцінку.  

Якщо рівень за результатами будь-якого поточного контрольного заходу вище 

ніж 60 %, то за національною шкалою виставляється оцінка «зараховано».  

Якщо рівень за результатами будь-якого поточного контрольного заходу 

нижчий 60 %, то з дисципліни виставляються оцінки «Fx» і, якщо нижче 35 %, то «F» 

За національною шкалою в цьому випадку виставляється оцінка «не зараховано».  

 

10 СКЛАД КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри системного аналізу і управління та повинен містити:  

1) робочу програму дисципліни;  

2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій);  

3) завдання та методичне забезпечення лабораторних робіт;  

4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо:  

– попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням лекцій;  

– розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою  

6) узагальнені завдання для поточного контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами 

рішень.;  

7) завдання для післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей.  
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