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дисципліни 

Передбачає ознайомлення з актуальними науковими проблемами 

військової науки. Надає уявлення про напрямки актуальних 

досліджень, який проводиться провідними вченими у військовій 

науці на державному (воєнно-стратегічному) рівні. Передбачає 

опанування сучасних науково-методичних підходів для проведення 

наукових досліджень. Ознайомлення з досвідом провідних вчених 

воєнно-стратегічної галузі стосовно вирішення складних прикладних 

воєнно-наукових задач.  
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Чому дисципліна 

для мене є 
важливою/ корисною/ 
актуальною? 

Надає уявлення про актуальні наукові дослідження в воєнно-

прикладній сфері на воєнно-стратегічному рівні. Знайомить з 

успішними науковими проектами у військово-стратегічній сфері. 

Мотивує до подальшого саморозвитку науковця.  

  

Які знання я 

отримаю? 

Знання про класифікацію методів наукових досліджень, обмеження 
щодо застосовності математичних методів при вирішенні воєнно-
наукових задач. Знання сучасних математичних методів, які 
активно використовуються в воєнно-наукових дослідженнях.  

  

Які вміння я 

розвину? 

Уміння підбору та застосування математичних методів для 
вирішення складних воєнно-наукових задач. Вміння адаптації 
відомих математичних методів під вирішення воєнно-прикладних 
задач. 

  

Що мене очікує? Діяльність спрямована на засвоєння теоретичних знань з набуттям 
практичних вмінь щодо вибору та застосування математичних 
методів в ході вирішення воєнно-наукових задач, адаптація 
відомих математичних методів для вирішення воєнно-прикладних 
задач.  

  

Якого результату  я 
досягну? 

Сформованість навичок дослідника пов‘язаних із вибором та 

застосуванням математичних методів в ході вирішення воєнно-

наукових задач. 
  

Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі наукової та науково-педагогічній діяльності у вищих 
військових навчальних закладах та наукових установах. На керівних 
посадах в органах військового управління в процесі вирішення 
нових нетипових завдань, пов‘язаних з вирішенням питань розвитку 
Збройних Сил України (сил оборони). 

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Вступ Класифікація математичних методів та їх застосовність для 

вирішення воєнно-наукових задач, обмеження щодо їх 

використання. 

Тема 1. Математичні методи та досвід їх використання при 

вирішенні воєнно-стратегічних задач. 

Тема 1. Заняття 1. Методи регресійного аналізу: місце методів в 

загальній класифікації математичних методів; класифікація методів 

регресійного аналізу; клас наукових задач, які вирішуються із 

застосуванням методів регресійного аналізу. Досвід використання 

методів регресійного аналізу при вирішенні воєнно-наукових задач. 

Тема 1. Заняття 2. Практичне використання методу регресійного 

аналізу при вирішенні воєнно-наукових задач із використанням 

програмного продукту MS Excel. 

Тема 1. Заняття 3. Методи кластерного аналізу: місце методів в 

загальній класифікації математичних методів; клас наукових задач, 

які вирішуються із застосуванням методів кластерного аналізу. 

Досвід використання методів кластерного аналізу при вирішенні 

воєнно-наукових задач.  

Тема 1. Заняття 4. Практичне використання методу кластерного 

аналізу при вирішенні воєнно-наукових задач із використанням 

спеціального програмного забезпечення. 

Тема 1. Заняття 5. Методи нечіткої логіки: місце методів в 

загальній класифікації математичних методів; клас наукових задач, 

які вирішуються із застосуванням методів нечіткої логіки. Досвід 

використання методів нечіткої логіки при вирішенні воєнно-

наукових задач.  



Тема 1. Заняття 6. Практичне використання методу нечіткої логіки 

при вирішенні воєнно-наукових задач із використанням 

спеціального програмного забезпечення. 

Тема 1. Заняття 7. Методи імітаційного моделювання: місце 

методів в загальній класифікації математичних методів; клас 

наукових задач, які вирішуються із застосуванням методів 

імітаційного моделювання. Досвід використання методів 

імітаційного моделювання при вирішенні воєнно-наукових задач.  

Тема 1. Заняття 8. Практичне використання методу імітаційного 

моделювання при вирішенні воєнно-наукових задач із 

використанням спеціального програмного забезпечення. 
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«Правила гри» Видами занять з дисципліни є лекції, практичні заняття, 

диференційований залік. 

Механізм реалізації кінцевої мети щодо досягнення 

необхідного рівня знань та сформованості вмінь ґрунтується на 

мотивації здобувачів до самовдосконалення в своєму становленні 

як вченого. Мотивація до самовдосконалення реалізується через: 

співставлення результатів, отриманих ад‘юнктом в ході власних 

наукових досліджень з кращими зразками вирішення воєнно-

наукових задач; безпосередню співпрацю з провідними вченими 

Центру воєнно-стратегічних досліджень під час проведення занять 

дисципліни та в ході самостійної роботи. 

На лекціях здобувачам даються систематизовані основи 

теоретичних наукових знань та приклади практичного досвіду з 

питань вирішення воєнно-наукових проблем стратегічного рівня.  

Практична підготовка слухачів здійснюється в ході практичних 

занять, на яких проводяться тренінги з використання методів 

математичного моделювання у контексті проведення здобувачами 

власних наукових досліджень. 

Самостійна робота здобувачів є основною формою підготовки 

ад‘юнкта. Вона здійснюється з метою: відпрацювання та засвоєння 

наданого навчального матеріалу; закріплення та поглиблення 

знань та практичних умінь; застосування отриманих знань під час 

написання дисертаційної роботи. 

Контроль знань є складовою частиною навчального процесу і 

органічно взаємопов‗язаний з засвоєнням навчального матеріалу 

та формуванням компетенцій здобувачів. Поточний контроль рівня 

теоретичних знань слухачів проводиться на всіх видах навчальних 

занять у виді усного опитування або письмового експрес 

контролю. 

Диференційований залік проводиться по завершенню вивчення 

навчальної дисципліни. Для проведення диференційованого заліку 

використовуються завдання відкритої форми. Зміст цих завдань 

визначається матеріалом навчальних тем, які підлягають перевірці 

та змістом власних дисертаційних досліджень ад‘юнктів. 

Оцінювання результатів диференційованого заліку здійснюється 
за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та національною 
шкалою. 

 

 

Додатково Детальнішу інформацію про «Методи воєнно-прикладних 
досліджень та моделювання, прикладні пакети (програми)» 
наведено в робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 


