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1. Анотація до курсу
Наукова публікація — це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і
результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами
досліджень окремих вчених та груп науковців. Публікації, як правило, передує процес наукового рецензування, що здійснюється
незалежними фахівцями. Наукові публікації є найбільш авторитетним та об'єктивним джерелом знань про світ. Раніше більшість публікацій
здійснювалися шляхом друку на папері, на сучасному етапі значна частина наукових публікацій здійснюється в електронному вигляді.
2. Мета та цілі курсу
Мотою курсу є ознайомити студентів з процесами наукового дослідження, його структури, а також з системними методами
дослідження. Завдання вивчення дисципліни – виробити у студентів вміння застосовувати нові методи дослідження, в основі яких
знаходяться ідеї і принципи системного підходу, для практичної підготовки наукових публікацій.

-

3. Результати навчання
Знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для систем автоматизованого керування
технологічними процесами та комп’ютерних технологій.

-

Здатність застосовувати методи аналізу, математичне та імітаційне моделювання, виконувати модельні експерименти при проведенні
досліджень.
Здатність інтегрувати знання, застосовувати системний підхід та враховувати аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні
досліджень.
Здатність розробляти та реалізовувати проекти, які дають можливість розвивати, переосмислювати наявні чи створювати нові знання.
Здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати
прийняті рішення.
Здатність застосовувати сучасні методи ідентифікації та сучасні системи автоматизованого проектування комп’ютерних технологій.
Здатність застосовувати технології побудови інтелектуальних систем керування, синтезувати структуру систем, способи апаратної та
програмної реалізації алгоритмів управління.
Здатність застосовувати сучасні методи для розробки комп’ютерних технологій і систем.
4. Обсяг курсу
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6. Зміст курсу (список тем)
 Поняття наукового дослідження та вимоги до нього.
 Поняття методології наукових досліджень та її види.
 Емпіричні методи наукового дослідження.
 Теоретичні методи наукового дослідження.
 Зміст та складові науково-дослідного процесу.
 Форми відображення результатів наукових досліджень.
7. Навчальний графік

Навчальний графік дисципліни
«Формування наукових публікацій»
для магістрів 126 Інформаційні системи та технології

Види занять
1
Лекції
год. 1
Пр. роб.
1
Кількість балів за 5
практичні роботи
Консультації та
бали за
модульний
контроль

Х – наявність консультації;
МК – модульний контроль;
ПК – підсумковий контроль.
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8. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Формування наукових публікацій», є сумою балів за виконання
практичних завдань та модулю. Впродовж семестру студент отримує – 50 балів під час складання модулю і 50 – балів за практичні.
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