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Чому дисципліна
для мене є
важливою/корисною/
актуальною?

Спрямовує майбутнього доктора філософії на подальшу наукову
діяльність, самостійне проведення досліджень у сфері
забезпечення військ (сил), аналіз та оцінку оперативно-тактичних,
тактико-технічних та воєнно-економічних рішень.

дослідження операцій, експертне оцінювання.

Які знання я
отримаю?

Знання законів, закономірностей, принципів, методів та методик

Які вміння я
розвину?

Уміння використовувати методи, методики, закони і принципи
теорії прийняття рішень під час розв‘язання значущих проблем,
пов‘язаних з плануванням розвитку і розробки систем
забезпечення військ (сил).

Що мене очікує?

Вивчення теоретичних і методологічних засад теорії прийняття
рішень та методів системних досліджень, що використовуються при

системних досліджень, що використовуються при плануванні розвитку і
розробки систем забезпечення військ (сил).

плануванні розвитку і розробки систем забезпечення військ (сил).

Навчання спрямоване на формування компетентностей на тлі
власного
дисертаційного
дослідження
із
виконанням
індивідуальних завдань за напрямком дисертації.

Якого результату я
досягну?

Сформованість глибинних знань із теоретичних основ воєннонаукових досліджень у сфері забезпечення військ (сил).

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

Під час наукових досліджень в сфері забезпечення військ (сил).
У подальшій наукової (науково-педагогічній) діяльності у вищих
військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти та наукових установах

Зміст навчальної
дисципліни

Вступ Місце, об‘єкт , фокус навчальної дисципліни
Тема 1. Методичні рекомендації щодо розробки та захисту
дисертації.
Тема 1. Заняття 1. Характеристика державної системи атестації
науково-педагогічних працівників в Україні.
Тема 1. Заняття 2. Опублікування результатів дисертації.
Тема 2. Методи системних досліджень, що використовуються
при плануванні розвитку і розробки систем забезпечення військ
(сил).
Тема 2. Заняття 1. Методологічні основи воєнно-наукових
досліджень.
Тема 2. Заняття 2. Системний підхід до дослідження операцій,
аналізу і синтезу складних систем.
Тема 2. Заняття 3. Системний підхід як методична основа
розробки складних систем.
Тема 3. Теорія прийняття рішень, як методична основа
відпрацювання оперативно-тактичних, тактико-технічних та
воєнно-економічних рішень.
Тема 3. Заняття 1. Основні поняття теорії прийняття рішення.
Тема 3. Заняття 2. Класифікація і загальна характеристика задач
прийняття рішення. Модель процесу прийняття рішення.
Тема 3. Заняття 3. Побудова систем підтримки прийняття рішення.
Тема 3. Заняття 4. Методи і критерії оцінки систем підтримки
прийняття рішень.
Тема 3. Заняття 5. Методи експертного оцінювання об‘єктів
вибору.
Екзамен.
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«Правила гри»

Основними видами занять з дисципліни є лекції, групові та
семінарські заняття.
На лекціях-дисусіях (лекціях-бесідах) здобувачам даються
систематизовані основи наукових знань та концентрується увага на
вивченні вітчизняного та світового досвіду з проведення
досліджень ефективності систем забезпечення військ (сил) в
операціях.
Практична підготовка здобувачів здійснюється на групових
заняттях у контексті проведення здобувачами власних наукових
досліджень.
Самостійна робота здобувачів є основним засобом засвоєння
навчального матеріалу навчальної дисципліни. Вона здійснюється
з метою відпрацювання та засвоєння визначеного навчального
матеріалу; закріплення та поглиблення знань та практичних умінь;
виконання індивідуальних завдань (есе) з навчальної дисципліни;
підготовки до майбутніх занять і контрольних заходів; формування
у здобувачів культури розумової праці, самостійності та ініціативи
у пошуку та набутті знань.
Контроль знань є складовою частиною освітнього процесу і
органічно взаємопов‗язаний з засвоєнням навчального матеріалу та
формуванням компетентностей здобувачів.
Поточний контроль є органічною частиною освітнього процесу й
проводиться в рамках встановлених видів навчальних занять по
дисципліні: на лекціях, семінарських і групових заняттях. Він може
здійснюватися за такими формами: усна співбесіда за матеріалами
розглянутої теми на початку наступної лекції, з оцінкою відповідей
ад‘юнктів (протягом 10-15 хвилин); письмове фронтальне опитування
ад‘юнктів на початку чи в кінці лекції (протягом 10-15 хв). Відповіді
перевіряються та оцінюються викладачем у поза лекційний час.
Контрольні запитання готуються заздалегідь на окремих аркушах, на
яких ад‘юнкти пишуть відповіді; практична перевірка знань на
практичних заняттях; письмова перевірка у вигляді контрольних робіт;
домашні завдання (есе).

Екзамен здійснюється наприкінці вивчення навчальної
дисципліни у вигляді тестування за закритими або відкритими
(письмової контрольної роботи) тестами.
Здобувач допускається до екзамену, якщо він до початку
екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.
Оцінювання
результатів
диференційованого
заліку
здійснюється за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та
національною шкалою
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