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Обсяг освітнього компоненту: 4 кредитів ЄКТС (120 годин), в тому 

числі лекцій – 16 год., практичних робіт – 8 год., самостійна робота 

здобувача – 96 год. 

 

Короткий зміст освітнього компоненту: Дослідження синергетики в 

інформаційному просторі. Місце синергетики в сучасній системі наук. 

Основні принципи сучасної синергетики. Особливості просторової 

синергетики. Синергетична парадигма в класифікації інформаційних 

систем. Порівняльний аналіз геоінформатики та синергетики. 

Дослідження до класифікації інформаційних систем з використанням 

синергетичного підходу. Дослідження до класифікації інформаційних 

процесів з використанням синергетичного підходу. Найбільш детальне 

дослідженя інформаційного морфізму. Дослідження семантико-

ентропійного регулювання з використанням синергетичного підходу.  

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни 

«Теорія прийняття рішень», «Сучасна теорія управління», «Системний 

аналіз та управління рухомими об'єктами», «Інформаційно-

комунікаційні інтелектуальні системи», «Моделювання та оптимізація в 

інформаційних управляючих системах», «Інформаційні технології в 

управлінні автомобільних транспортних засобах», «Інформаційні 

технології створення автоматизованих комп’ютерних систем», 

«Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення».  

 



Компетентності:  

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності спеціальності: здатність застосовувати 

сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 

діяльності; системний науковий світогляд та загальнокультурний 

кругозір. 

 

Результати навчання: розробляти та досліджувати концептуальні, 

математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно 

використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 

інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; планувати і виконувати 

експериментальні та/або теоретичні дослідження з комп’ютерних наук 

та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 

інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і 

результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних 

знань щодо досліджуваної проблеми; здійснювати пошук та критичний 

аналіз інформації, концептуалізацію та реалізацію наукових проєктів з 

комп’ютерних наук. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання:  

Методи навчання: лекційні, практичні заняття, самостійна робота 

здобувача. Поточний контроль здійснюється шляхом усних опитувань 

на заняттях. Підсумковий контроль здійснюється у формі усного заліку 

по матеріалу після засвоєння аспірантами дисципліни. Підсумкова 

оцінка знань визначається (у накопичених балах та за національною 

шкалою) як сума усіх оцінок.  

 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за 

результатами поточного контролю на практичних заняттях набрали не 

менше 20 балів.  

 

Критерії оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

здійснюється на основі наступних складових: усне опитування на 

заняттях (0 - 60 балів) та підсумкового контролю у вигляді заліку (0 - 40 



балів). Підсумковою оцінкою за семестр є сума балів з вищевказаних 

складових. 
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