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1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ
(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Назва теми

кількість годин Форми
контро

лю

Усього
годин/

кредитів
Лекції

Практи
чні

заняття

Самос
тійна

робота
Тема 1. Інформаційні технології 
у вирішенні задач професійної 
наукової діяльності..

9 2 2 5 0 ,Д ,Р П

Тема 2. Сучасні інформаційні 
технології 14 2 2 10 0 , РП.

Тема 3. Інформаційні технології 
для обробки та публікації 
результатів наукових досліджень

12 - 2 10 КЗ, РП

Тема 4. Інформаційні системи і 
бази даних у науковій діяльності. 18 4 2 12 Д,

АППС
Тема 5. Технології візуалізації 
інформації на основі векторної 
та растрової графіки

21 4 2 15 к з ,д ,
АППС

Тема 6. Мережеві інформаційні 
технологій і телекомунікації в 
наукових дослідженнях

16 4 2 10 О, РП, 
АППС

Разом 90/3 16 12 62
Підсумковий контроль Залік

Скорочення: опитування -  О; диспут, обговорення -  Д; реферат- 
презентація РП; контрольне завдання -  КЗ; АППС - аналіз практичних 
проблемних ситуацій

2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАНА

Результати
навчання

Навчальна діяльність Робочий 
час, год.

Оцінюван
няу

балах

Тема 1. Інформаційні технології у вирішенні задач професійної
наукової діяльності..

Загальнонаукові
компетентності
Набуття навичок
використання
новітніх
інформаційних і

Лекція №1. Інформаційні 
технології у вирішенні задач 

професійної наукової діяльності 
План лекції.

1. Предмет та завдання 
дисципліни.

2

З



комунікаційних
технологій
Здатність
застосовувати у
науковій діяльності 
сучасні
інформаційно-
комунікаційні
технології

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
Оволодіння 
термінологією та
понятійним апаратом 
з досліджуваного
наукового напряму

Здатність застосовувати 
сучасні інформаційні 
технології, бази даних 
та інші електронні 
ресурси, спеціалізоване 
програмне забезпечення 
у науковій та
навчальній діяльності

Програмні результати 
навчання
Вміння застосовувати 
інформаційні 
технології у науковій 
діяльності, сучасні 
методи наукових 
досліджень із
використанням 
новітніх прикладних 
пакетів і програмних 
продуктів для
наукового
обґрунтування та 
підтвердження / 
спростування гіпотез

2. Роль і місце інформаційних
технологій в сучасній системі
наукового знання.
3. Організація і засоби 
інформаційних технологій
забезпечення науково-дослідної
діяльності.
4. Формування інформаційної 
культури у науково-дослідницькій 
діяльності.
5. Нормативно-правові основи
використання інформаційних
технологій.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 1.2,3,4,8,12 
Додатковий: 16,18,22 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,4,5

Самостійна робота аспірантів 
Питання винесені на самостійне 

опрацювання
1. Структура інформаційної

гехнології..
2. Класифікація інформаційних 

гехнологій
3. Тенденції розвитку та

іастосування інформаційних
гехнологій у науковій діяльності

Список рекомендованих джерел:
Основний: 1.2,3,4,8,12 
Додатковий: 16,18,22 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,4,5

Практичне заняття №1.
Роль інформаційних технологій у 

наукових дослідження.
План заняття.

1. Сутність і складові 
сучасного інформаційного 
середовища для здійснення 
науково-дослідної та науково- 
педагогічної діяльності.

2. Застосування інформаційно- 
комунікаційних технологій, у 
рамках визначеної предметної 
області наукової дослідження . 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 1.2,3,4,8,12 
Додатковий: 16,18,22 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,4,5________

10



Тема 2. Сучасні інформаційні технології

Загальнонаукові
компетентності
Здатність
застосування сучасні 
інформаційні 
технології у науковій 
діяльності, організації 
та проведення 
навчальних занять, 
управління 
науковими проектами

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
Здатність застосовувати 
сучасні інформаційні 
технології, бази даних 
та інші електронні 
ресурси, спеціалізоване 
програмне забезпечення 
у науковій та 
навчальній діяльності

Програмні результати 
навчання

Вміння застосовувати 
сучасні інформаційно- 
комунікаційні 
інструменти та 
технології для 
забезпечення 
ефективних наукових і 
професійних 
комунікацій, 
моделювання, 
прогнозування та 
інтерпретації 
отриманих результатів

Лекція 2. Сучасні інформаційні 
технології 

План лекції.
1. Методи та системи штучного 
інтелекту.
2. Системи і технології віртуальної 
реальності.
3 Г еографічні інформаційні 
системи.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 8,12 
Додатковий: 16,18,,22 
Інтернет-ресурси: 3,4

2

Самостійна робота аспірантів 
Питання винесені на самостійне 

опрацювання:
1. Гіпертекстові технології.
2. Мультимедіа технології.
3.Підготовка оглядових рефератів 
та презентацій по даній темі 
навчальної програми
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 8,12 
Додатковий: 16,18,,22 
Інтернет-ресурси: 3,4

10 5

Практичне заняття 2. 
Програмне забезпечення 
професійної діяльності.

План заняття.
1. Аналіз сучасних засобів 

програмного забезпечення 
професійної діяльності.

2. Визначення основних 
можливостей пакета прикладних 
програм МаїЬкасІ.

3. Основи роботи в 
середовищі МаШкасІ.

4. Графічні можливості пакету 
МаЙікасі

5. Моделювання професійних 
задач Майікасі
Список рекомендованих джерел:
Основний: 8,12 
Додатковий: 16,18,,22 
Інтернет-ресурси: 3,4

2 10



Тема 3. Інформаційні технології для обробки та публікації 
результатів наукових досліджень

Загальнонаукові
компетентності
Здатність 
застосовувати у 
науковій діяльності 
сучасні інформаційно- 
комунікаційні 
технології

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
Здатність 
використовувати 
сучасні інформаційні 
та комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні 
інформацією, зборі, 
аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел

Програмні результати 
навчання
Здатність до 
письмового й усного 
представлення 
наукового та 
практичного матеріалу 
та аргументування його 
результатів
Уміння обгрунтовано і 
доступно презентувати 
результати власних 
наукових досліджень 
як вимогливій 
професійній аудиторії, 
так і широким колам 
споживачів наукового 
продукту.
Вміння
використовувати 
сучасні засоби 
візуальної презентації 
результатів 
дослідження.

Самостійна робота аспірантів 
Питання винесені на самостійне 
опрацювання:
1. Види наукової інформації та її 
обробка.
2. Типи експериментальних даних, 
підготовка їх до обробки..
3. Вимоги до порядку оформлення 
дисертацій, авторефератів та 
статей.
4. Застосування систем, сервісів 
перевірки тексту на унікальність 
Список рекомендованих джерел:
Основний: 5,8,9,11,14 
Додатковий: 15,16,18,19,20,21,23 
Інтернет-ресурси:4,8

10 5

Практичне заняття 3. 
Інформаційні технології для 

обробки та публікації результатів 
наукових досліджень.

План заняття.
1. Комп’ютерні технології у 

вирішення задач текстової, 
графічної, табличної, математичної 
обробки, накопичення і збереження 
даних..
2. Прикладне програмне 
забезпечення для візуалізації, 
аналізу і публікації даних
3. Спеціалізовані пакети 
статистичної обробки наукових 
даних БТАТІБПСА, БРБЗ, МаїЬаЬ

Список рекомендованих джерел:
Основний: 5,8,9,11,14 
Додатковий: 15,16,18,19,20,21,23 
Інтернет-ресурси: 4,8

2 10



Тема 4. Інформаційні системи і бази даних у науковій діяльності.
Загальнонаукові
компетентності
Здатність
застосовувати сучасні 
інформаційні 
технології у науковій 
діяльності, зокрема 
здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних 
джерел, застосовування 
баз даних та інших 
електронних ресурсів, 
спеціалізованого 
програмного 
забезпечення у 
науковій діяльності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
Здатність застосовувати 
сучасні інформаційні 
технології, бази даних та 
інші електронні ресурси, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення у науковій 
та навчальній діяльності

Програмні результати 
навчання
Вміння застосовувати 
сучасні інструменти і 
технології пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації, зокрема, 
статистичні методи 
аналізу даних великого 
обсягу та/або складної 
структури, 
спеціалізовані бази 
даних та інформаційні 
системи.
Працювати з 
сучасними 
бібліографічними і 
реферативними базами 
даних, а також 
наукометричними 
платформами

Лекція №3. Інформаційні 
системи і бази даних у науковій 

діяльності.
План лекції.

1. Інформаційні системи, 
інформаційна стратегія як 
ключовий фактор успіху наукової 
діяльності.
2. Представлення знань. Бази 
знань.
3. Міжнародні і вітчизняні 
наукометричні бази даних.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 7,13 
Додатковий: 17,21. 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,5,7.

4

Самостійна робота аспірантів 
Питання винесені на самостійне 
опрацювання:
1. Пошук статей по темі 

дослідження в тому числі 
закордонних. http://www.istl.ore/09- 
зргіпа/ехоеііяі
https://openscience.in.ua/elibrarv-ru.html
4 webofknowledge.com,
http://www.sconus.com/,
http://www.elsevier.com/.,
http://www.irbis-nbuv.20v.ua/.
www.lib.knteu.kiev.ua
2. База даних наукових 
дисертацій та авторефератів.
3. Використання 
інформаційних ресурсів бібліотеки 
КНТЕУ www.lib.knteu.kiev.ua

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 7,13 
Додатковий: 17,21. 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,5,7.

12 5

Практичне заняття 4. 
Робота з електронними базами 

даних.
Зміст заняття.

1. . Проектування баз даних..
2. Приклади баз даних в МБ 

Б(}Ь та Му БрЬ
3. Інформаційно-аналітичні, 

інформаційно-пошукові системи у 
науковій діяльності аспіранта

2 15

http://www.istl.ore/09-
https://openscience.in.ua/elibrarv-ru.html
http://www.sconus.com/
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(наприклад, Scopus, 
Web of Science, Web of 
Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, 
Mathematics, Springer, 
Agris, GeoRef та ін.).

Список рекомендованих джерел:
Основний: 7,13 
Додатковий: 17,21. 
Інтернет-ресурси: 1,2,3,5,7.

Тема 5. Технології візуалізації інформації на основі векторної та
растрової графіки.

Загальнонаукові
компетентності
Здатність до 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій у науковій 
діяльності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
Здатність обґрунтовано 
обирати та 
використовувати 
методи та інструменти 
наукових досліджень 
Здатність застосовувати 
сучасні інформаційні 
технології, бази даних

Лекція №4. Інформаційні 
технології в наукових 

дослідженнях.
План лекції.

1. Застосування комп’ютерної 
графіки у науково -  дослідницькій 
діяльності.

2. Комп’ютерні технології 
векторної та растрової графіки.

3. Технологічні можливості 
програми векторної графіки 
CorelDRAW

4. Технологічні можливості 
графічного редактора, редагування 
растрових зображень -  Photoshop 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6
Додатковий: 16, 22 
Інтернет-ресурси: 4.

4

та інші електронні 
ресурси, спеціалізоване 
програмне забезпечення 
у науковій та 
навчальній діяльності

Самостійна робота аспірантів 
Питання винесені на самостійне 

опрацювання:
1. Поняття та призначення 

графічного редактора.
2. Формати графічних файлів.
3. Основи Photoshop -  растрова 

графіка.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 6 
Додатковий: 16, 22 
Інтернет-ресурси: 4.
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Програмні результати 
навчання
Вміння застосовувати 
при проведенні 
наукових досліджень 
сучасні інформаційні 
технології.

Практичне заняття №5. 
Використання комп’ютерної 

графіки у науково -  
дослідницькій діяльності. 

План заняття.
1. Програма для роботи з 

векторними зображеннями 
CorelDRAW, інтерфейс програми

2. Маніпулювання об’єктами в 
програмі CorelDRAW.

3. Правила роботи з
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текстовими полями, в програмі 
CorelDRAW.

4. Основи редагування 
фотографічних зображень в 
програмі Photoshop 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6 
Додатковий: 16, 22 
Інтернет-ресурси:4.

Тема 6. Використання засобів мережевих інформаційних технологій
телекомунікацій в наукових дослідженнях.

Загальнонаукові Лекція №5. Мережеві 4
компетентності інформаційні технології в
Здатність працювати в наукових дослідженнях.
міжнародному План лекції.
науковому просторі, 1. Сутність і складові інтернет-
фахово спілкуватись середовища для здійснення
державною та науково-дослідної та науково-
іноземною мовами як педагогічної діяльності
усно так і письмово 2. Галузеві і професійно-
Здатність орієнтовані мережі.
застосовувати сучасні 3. Інформаційні технології
інформаційні колективного використання
технології для інформації і розподіленої обробки
здійснення комунікацій даних..
з представниками 4. Веб 2.0 його сутність та
зарубіжних наукових застосування у бібліотеках як
шкіл інструменту управління знаннями у

вітчизняному та міжнародному
Спеціальні (фахові, контексті.
предметні) 5. Інформаційна безпека.
компетентності Захист інформації в локальних і
Знання у сфері глобальних мережах.
застосування Інтернет- Список рекомендованих джерел:
технологій, у сфері Основний: 8
забезпечення Додатковий: 16,18
інформаційної безпеки Інтернет-ресурси: 6,9
та використання Самостійна робота аспірантів 10 5
спеціалізованого Питання винесені на самостійне
програмного опрацювання:
забезпечення 1. Основні принципи

організації та функціонування
Програмні результати мереж Інтернет
навчання 2. Організація комп’ютерних
Вміння застосовувати інформаційних систем наукових і
Інтернет-технологій для освітянських програм.
побудови сервіс- 3. Відеоконференції івебінарії
орієнтованих систем; 4. Створення колективного
ефективно підтримувати «наукового розуму» через
інформаційну безпеку та створення та використання
здійснювати системне відкритих електронних архіві та



адміністрування 
комп’ютерних мереж

електронних журналів

Список рекомендованих джерел:
Основний: 8,11 
Додатковий: 16,18 
Інтернет-ресурси: 6,9

Практичне заняття 6. 
Інформаційні мережні технології, 

робота в мережі.
План заняття.

1. Аналіз сервісів хмарно 
орієнтованих навчальних 
середовищ..

2. Основні сервіси Веб 2.0 та їх 
складові: синдикація та вікі- 
технології, створення медійного 
простору бібліотеки, орієнтованого 
на користувача з використанням 
відео сервісів, геоінформаційних 
систем, блогів та соціальних мереж

3. Застосування сервісів та 
інструментів Веб 2.0 для процесів 
самоорганізації користувачів, 
впровадження нових послуг 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 8,11
Додатковий: 16,18 
Інтернет-ресурси: 6,9
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