
 

Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна Аспірантські студії 

 

Код: ПП Н.02 

 

Тип: нормативна 

 

Рівень: освітньо-наукова програма доктора філософії 

 

Семестр, в якому викладається: 3  

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

Лектор (викладач): Старостіна А.Ю. 

 

Результати навчання:  

− Здатність виконувати оригінальні дослідження в галузі інформаційних технологій та 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання. 

− Знання провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі інформаційних технологій та суміжних наукових 

напрямів. 

− Здатність розробляти комплексні рішення у галузі інформаційних технологій. 

− Вміння інтегрувати сучасні підходи галузі інформаційних технологій у власні 

дослідження. 

− Вміння використовувати принципи моделювання для отримання нових знань про 

досліджувані об’єкти. 

 

Дисципліни, на які спирається: освітній ступень магістра або освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавра 

 

Зміст:  

Модуль 1. Аспірантські студії 

Змістовий модуль 1. Лекції, семінари, воркшопи зі спеціальності. 

Змістовий модуль 2. Лекції, семінари, воркшопи за темою наукового дослідження 

 

Форми та методи навчання: 

Форми - денна, вечірня, заочна; 

Методи -  практичні заняття, самостійна робота 

 

Мова навчання: українська 

 



Information reference 

 

1. Type: discipline Postgraduate Studios 

 

2. Code: ПП Н.02 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: Educational and scientific program of the doctor of philosophy  

 

5. Semester, which sets out: 3  

 

6. Number of ECTS credits: 5  

 

7. Lecturer (teacher): Starostina A.Yu.  

 

8. Learning outcomes:  

- Ability to perform original research in the field of information technology and to achieve scientific 

results that create new knowledge. 

- Knowledge of leading domestic and foreign scientists, scientific schools and fundamental works in 

the field of information technologies and related scientific areas. 

- Ability to develop integrated solutions in the field of information technology. 

- Ability to integrate modern approaches in the field of information technology into their own 

research. 

- Ability to use modeling principles to gain new knowledge about the objects being studied. 

 

9. Disciplines that underpin: An educational master's degree or an educational-qualification level 

of a bachelor's degree 

 

10. Contents: Module 1. Postgraduate Studios 

Semantic module 1. Lectures, seminars, workshops on specialty. 

Semantic module 2. Lectures, seminars, workshops on the topic of scientific research  

 

11. Methods of teaching:  

Forms - day, evening, part-time; 

Methods - practical classes, independent work 

 

12. Language of instruction: Ukrainian.  



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина Аспирантские студии  

 

2. Код: ПП Н.02 
 

3. Тип: нормативная  

 

4. Уровень: образовательно-научная программа доктора философии  

 

5. Семестр, в котором излагается: 3  

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5  

 

7. Лектор (преподаватель): Старостина А. Ю.  

 

8. Результаты обучения: 

- способность выполнять оригинальные исследования в области информационных 

технологий и достигать научных результатов, которые создают новые знания. 

- знание ведущих отечественных и зарубежных ученых, научных школ и фундаментальных 

трудов в области информационных технологий и смежных научных направлений. 

- способность разрабатывать комплексные решения в области информационных технологий. 

- умение интегрировать современные подходы области информационных технологий в свои 

исследования. 

- умение использовать принципы моделирования для получения новых знаний об 

исследуемых объектах. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: образовательная степень магистра или 

образовательно-квалификационный уровень бакалавра 

 

10. Содержание:Модуль 1. Аспирантские студии 

Содержательный модуль 1. Лекции, семинары, воркшопы по специальности. 

Содержательный модуль 2. Лекции, семинары, воркшопы по теме научного исследования 

 

11. Формы и методы обучения:  

Формы - дневная, вечерняя, заочная, 

Методы - практические занятия, самостоятельная работа 

 

12. Язык обучения: украинский. 


