
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тип дисципліни  Обов’язкова  

Освітній рівень  Другий (магістерський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: застосовувати, 

інтегрувати, розробляти та удосконалювати сучасні інформаційні технології, фізичні та 

математичні моделі для провадження дослідницької діяльності в професійній галузі; 

проводити дослідження на відповідному рівні, а саме планувати та виконувати 

експериментальні і теоретичні дослідження, висувати і перевіряти гіпотези, обирати для 

цього придатні методи та інструменти, здійснювати статистичну обробку даних, оцінювати 

достовірність результатів досліджень, аргументувати висновки; вміти спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/ 

видів економічної діяльності, персоналом, партнерами та іншими особами), зрозуміло і 

недвозначно доносити до них власні висновки з проблем інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують.   
 

Зміст навчальної дисципліни. Загальні відомості про науку і наукові дослідження. 
Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Методика планування науково-дослідної 
роботи. Планування і проведення експерименту. Експериментальні плани. Визначення 
адекватності теоретичних, організаційно-управлінські рішень в умовах невизначеності та 
зміни вимог. Особливості публікації результатів наукових досліджень. Оцінка ефективності 
наукової роботи. Підготовка запиту на отримання наукового гранту.  
 

Пререквізити – вихідна 

Кореквізити – моделювання та оцінювання захищеності систем та засобів кіберзахисту 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні заняття – 17 год., 
практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 69 год.; разом – 120 год. 
 

Форми (методи) навчання:  пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемні, 
дослідницькі, частково-пошукові, застосування інформаційно-комп’ютерних  технологій. 
 
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування,  захист 
лабораторних робіт.  
 

Вид семестрового контролю: залік.   
 

Навчальні ресурси: 
1. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, В.К 
Демидов. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. 
2. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ І.С. Добронравова, О.В. 
Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.; за ред. І.С. Добронравової (ч. 1), О.В. Руденко (ч. 2). К. : ВПЦ 
"Київський університет", 2018. 607 с. 
3. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб./ С.Е. Важинський, Т І. Щербак. 
Суми: СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016. 260 с.  
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 
5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: д.т.н., професор Мартинюк В.В.  
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