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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу Наведені в даному курсі матеріали спрямовані на підвищення професійної підготовки здобувачів вищої освіти за 

рахунок оволодіння сучасними інформаційними технологіями для науково-дослідної та навчальної діяльності. 

При вивченні дисципліни здобувачі знайомляться з сучасними програмними засобами, можливостями нових 

інформаційних технологій для проведення досліджень, обробки отриманих наукових результатів та їх апробації. 

Наведені в даному курсі матеріали спрямовані підготувати здобувачів вищої освіти до підготовки та захисту 

випускної роботи PhD.  
Результати навчання Знати: сучасні інформаційні технології, їх властивості та особливості використання можливостей сучасних 

інформаційних технологій та засобів в освітній та науково-дослідній діяльності.  

Вміти: з використанням сучасних інформаційних технологій організувати та провести наукове дослідження, обробити 

отримані результати, зробити відповідні висновки.  

Передумови до початку 

вивчення 

Базові знання та уявлення з математики, інформатики. 

Мета курсу (набуті 

компетентності) 
В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:  

1. ЗК 09. Здатність застосовувати сучасне програмне забезпечення, Internet-ресурси у науковій та професійній 

діяльності. 

2. ФК 03. Здатність організовувати та проводити аналіз обробки результатів наукових досліджень та їх 

оформлення у статтях, монографіях, наукових звітах тощо відповідно до сучасних вимог. 

3. ФК 14. Інформаційно-пошукові навички щодо первинних і вторинних джерел інформації, в тому числі у 

інформаційно-пошукових системах за допомогою он-лайн пошуку 

4. ПР 05. Здійснювати професійну педагогічну діяльність з використанням сучасних форм та методів навчання.  

5. ПР 12. Здійснювати пошук, обробку, критичний аналіз і використання інформаційних джерел в рішенні 

конкретних задач і аргументації прийнятих рішень. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 
1 семестр 

 Теми Години 
(ЛК/ЛБ/ПЗ) 

Стислий зміст Інструменти і завдання 

1 Аналіз роботи пошукових 

систем для задач тематичного 

наукового огляду. 

2/4/0 Пошук, оцінка та аналіз інформації за темою дисертації в 

мультимовному Web-середовищі; визначення ефективності 

популярних пошукових систем для задач тематичного 

наукового огляду. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 

2 Дослідження технологій пошуку 

літератури в академічних базах 

даних. 

2/4/0 Вивчення та аналіз технологій пошуку електронної літератури в 

спеціалізованих базах даних. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 

3 Дослідження технологій роботи 

з патентними базами даних. 

2/4/0 Вивчення та аналіз технологій пошуку патентів в 

спеціалізованих базах даних 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 
4 Дослідження технологій роботи 

з електронними бібліотеками. 

2/4/0 Освоєння методів аналізу електронних літературних джерел і 

складання розширеного переліку 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 
5 Дослідження можливостей 

технології mind mapping для 

управління інформацією з 

електронних джерел. 

2/4/0 Вивчення технології Mind Mapping для управління інформацією 

з різних файлів електронної бібліотеки. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 

Разом за 1 семестр 10/20/0  

2 семестр 

1 Аналіз роботи он-лайн 

перекладачів. 

1/4/0 Оцінка і аналіз якості технічного перекладу за допомогою он-

лайн сервісів; визначення ефективності популярних он-лайн 

перекладачів для задач інтерпретації науково-технічної 

інформації. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 

2 Опанування засобів управління 

вихідними даним. 

1/4/0 Вивчення технології використання програмних засобів для 

зберігання цитат і організації безпечного зберігання даних. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 
3 Аналіз технологій створення 

динамічних об’єктів 

1/4/0 Освоєння методики та набуття практичних навичок підготовки 

динамічних (анімованих) ілюстрацій для публікації в Інтернет. 

Участь в обговоренні. 

Лабораторні звіти. Індивідуальні 

завдання за темою наукової роботи. 

Разом за 2 семестр 3/12/0  

Разом за курс 13/32/0  
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Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання здобувач вищої освіти може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 10 

Лабораторні звіти 20 

Індивідуальні завдання 20 

Залік 50 

Разом 100 
 

Шкала оцінювання  здобувачів вищої освіти 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 A зараховано 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
 

Політика курсу 

Плагіат та 

академічна 

доброчесність: 

Будь-яке відтворення результатів чужої праці, в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, 

кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

Здобувач вищої освіти може пройти певні онлайн-курси, які пов’язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу 

про проходження курсу здобувачу вищої освіти можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за виконані завдання. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають 

відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше 

останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність, тощо) терміни можуть бути збільшені за 

письмовим дозволом декана.  Самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи. 

Поведінка в 

аудиторії: 

На заняття здобувачі вищої освіти вчасно приходять до аудиторії відповідно діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог 

техніки безпеки.  

Під час проведення занять та контролю знань здобувачі вищої освіти: 

- не вживають їжу та жувальну гумку; 

- не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

- не заважають викладачу проводити заняття; 

- є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

- розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

- виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 
 


