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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на першому 

курсі у другому семестрі. 

Кількість кредитів – 3,  годин – 90,  

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 30 14 16 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 80 

 

Розклад занять 

 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Принципи наукових досліджень в сфері 

ІТ» є оволодіння принципами наукових досліджень для застосування в сфері інфокомунікацій 

для оптимізації структурної організації сучасних інфокомунікаційних мереж, апаратно-

програмних засобів обчислювальної техніки, об'єднаних у комп'ютерні мережі, а також моделей 

безлічі процесів, що виникають при обслуговуванні заявок, що надходять у мережу,  з 

урахуванням застосовуваних мережних протоколів.  
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Принципи наукових досліджень в 

сфері ІТ» ґрунтується на знаннях та вміннях, які студенти отримали та під час вивчення 

дисциплін: «Вища математика», «Обчислювальна техніка» «Дискретна математика» 

«Комп'ютерні мережі», «Комп'ютерні системи». «Комунікаційні технології», «Конвергентні та 

інтегральні мережі», «Мультисервісні мережі та NGN», «Теорія проектування комп’ютерних 

систем та мереж». 

Одержані знання застосовуються при дипломному проектуванні. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни «Принципи наукових досліджень в сфері ІТ»: оволодіння основними 

теоретичними знаннями та практичними навичками та вміннями застосовувати теоретичні 

знання при виконанні наукових досліджень в сфері ІТ; уяснення взаємозв’язку та взаємодії 

основних процесів, що виникають при виконанні наукових досліджень, а також засвоєння 

сучасних принципів, форм та способів процесу наукового пізнання. 
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Завдання вивчення дисципліни «Принципи наукових досліджень в сфері ІТ» полягають у: 

 оволодінні студентами знаннями щодо основних особливостей науки і наукових 

досліджень; 

 оволодінні принципами вибору і обґрунтування тематики наукових досліджень; 

 оволодінні основами методології теоретичних досліджень; 

 оволодінняі основами методології експериментальних досліджень; 

 оволодінні основами оцінки ефективності наукових досліджень; 

– отриманні практичних навичок щодо підготовки наукових звітів.. 

– отриманні наукових вмінь аналізу тенденцій подальшого розвитку інфокомунікаційних    

технологій на шляху створення Глобальної інформаційної інфраструктури. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– понятійний апарат в сфері наукової діяльності; 

– системи, принципи та особливості виконання теоретичних досліджень; 

– системи, принципи та особливості виконання експериментальних досліджень; 

– методи моделювання при виконанні експериментальних досліджень.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

– аналізувати і застосовувати інформацію щодо стану наукових досліджень в даній 

предметній області; 

–  вирішувати проблемні ситуації щодо наукових завдань; 

– вибирати найбільш відповідні методи наукових теоретичних досліджень в даній 

предметній області сфери ІТ; 

– вибирати найбільш відповідні методи експериментальних досліджень в даній     

предметній області сфери ІТ; 

–  оцінювати ефективність наукових досліджень в сфері ІТ. 

  

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ С.В. Сахарова 
    підпис 

 

Завідувач кафедри ________________ С.В. Артеменко 
    підпис 
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