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вступ
Робоча програN{а (РП) навчапьноi'.1LlсIlип,liни <IнноватIiйнi шtетодт.t прийняття рiшrень

в соцiо I,exHiL{t{иx та coLlioк_\.[bT\ рних систе\{ах) розроблена на ocнoвi N4етодичних

рекомендацiЙ щодо розроб-rlення робоLIих програN,{ навчаIIьних дисцип.пiн з пiдготовки
здоб.чвачiв ступеня доктора фiлософii у НаuiональноN,Iy авiацiйноп,тч унiверситетi,
затверджених наказоN,{ ректора вiд 29.04.202 1 р. N249iод.

1. Пояснювальна записка
1.1. Мета та завдання навчальноi дисцип.riнrr.

fiaHa навч.L:lьна дисциплiна € однiсю з провiдних в сис],емi пiдготовки докторiв
фiлософiТ за JiцензованиN,Iи в НАУ спецiацьностями та спецiа_пiзацiямl.i. яка форлл_чс Тх

фаховий piBeTTb та }lадас t+rэвiтнi методоj]огiчнi основи з проведення наукових досriджень.
Меmolo вик"падення дисциплiни кIнновацiйнi методи прийняття рiшень в

соцiотехнiчних та соцiоку,льтурних систе\lах) с формування ч аспiрантiв системи знань iз
соцiотехI"liчного i соцiок_у,rьтчрного об,пiк1 . конвергеFIтного ана_riзr, i прсlгнозrlвання д_i]я

пi,,lгс,lтовки проектi ti r прав.li нських рiшtень.
Зсl.riОсtння.ltl1 вивчення навча-ltьноi .цисциплiни с:

- сlзнаЙо\,1-цеr{ня аспiрантiв iз сt,часниN,lи та перспективними новiтнiп.,tи шлетодал,tи i
технологiяп,rи пiдготовки проектiв чправ,пiнських рiшень;

- отримання аспiрантами теоретичних знань i практичних навичок шодо Тх

викорIiс Iання у проuесi пiдготовки проектiв .чправлiнських рiшень]
- розвиток ), аспiрантiв креативного NIис-цення прl1 розв'язаннi задl.t пiJгtlтовкlt

tlpoeKTiB r прав,riнсt,ких рiшень iз застtlсr вi_lнняNl HtlBiTHix теорiй.
Очiкуванi рез\,льтати навчання.

Навча-льна дисциплiна кIнновацiйнi птетоди прийняття рiшень в соцiотехнiчних та
соцiок1,"пьтурних системах) да€ можпивiсть досягти таких програмних резчльтатiв :

- здатнiсть до наyкового. систе\.,Iного та логi.Iного пiзнання процесy прийняття
рiшень на ocHoBi надгаrl\,зевих технологiйl

- lнilння заliонiв. rtего:iв la \lето_fик пi_]готовкtt проектiв r прав.riнськи\ pillteHb:
- здатнiсть наtsчаlися i ово_rодiватtr новiтнiltи знаннями NIетодiв збору. обробки,

анапiз_ч та видiленнi найбiльпl цiнноТ для пiдготовки )rправлiнськl.тх рiшень,
iнформrацii.

Навчапьна дисцtrплiна кIнновацiйнi методи прийняття рiшень в соцiотехнiчних та
соцiоку,,пьтурних cI]cTeMax) дас ]\,Iожливiсть злоб1,,ти TaKi ко\Iпетентностi:

- здатнiсть доброзиLlливо критично сприЙп,tати i ана_цiзчвати альтернативнi д,чN{ки та
iдс'Т. IItvKa1,1l в-rэснi tl1-1яхи вllрitrtення проб.пеп,tлr. проводити критичний ана_цiз
власних дуN.rок:

- здатнiсть застосовчвати знання конкретних теорiй i наt,кових по.пожень (за
Га_ТvЗЯМи дослiджень). знання концепцiЙ пiдготовки та прийняття рiшень в
соцiотехнiчних i соцiокультyрних системах;
- вмiння органiзовr,вати роботу з використанняvI HoBiTHix техно_цогiй.
дСlС,пiдницьких ttо,пективiв. створ}овати творчi взасмовiдношення п,tiхt
працiвникаNIи.

Передl,мо BLI вIIвчення навча.пь н оТ дисцип.riни.
Навчальна дисцип"lliна кIнновацiйнi п,rетоди прийняття pirueHb в соцiотехнiчних та

соцiокультурних cllcTeмax) базусться на знаннях таких дисциплiн: кПсихо.rогiя розвиткч
критичного мислення), кСl,часнi N{етоди моделювання в наyкових дос,цiд;ttеннях)
кКогнiтивнi техно.rогii прогнозчвання стану соцiотехнiчних та соцiокr,rьтурних систе},I)
та iнших.
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Тематичний план навчальноi дисциплiни.

лъ
з/п

тематика занять

Обсяг навчальних занять (год.)

Очна формrа навчання Заочна форма навчання
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Модуль ЛЪ1

l11.1 r tHictt,. ttpиHtltttttt i

имоги ло 1"правлiнських
irшetIb.

11
-)
L 2 7 7 7

1.2 -- истемнии аналlз
!,IIрав-rliнських проблем.

11 2 2 7 9 1 8

i.з 4етодологiчнi основи
i.-lготовки проектiв
ltDitB-t itlct,Kttx Diшень

11 2 2 7 11
ll 1 10

1.4
VIодульна контрольна
робота J\b1

5 1 4

Усього за модулем ЛЪ1 38 7 6 25 27 2. 25

Модуль ЛЪ2

2.| Гlрочес прийняття
\,прав,:liнських рiшень.

11 2 2 ] |4 1 1 12

2.2 \{етоди ситуацiйного
rна,пiзу в ухваленнi
чправлiнських рiшень.

|2 2 2 8 16 1 1 I4

_._1 \{ет o.rll прI{ t"l н ят тя

:тра,rегi.lнl.tх
i,правлiнських рiшень.

12 2 2 8 16 1 ] 14

2.4 Иоделi i методи прийняття
эiшень у прогнозуваннi
)озвитку соцiо-системи.

\2 2 2 8 1] 1 1 15

\4олульна контрольна
робоrа Л!]

1 1

Усього за модулем ЛЪ2 52 8 9 35 63 4 4 55

усього за навчальною
дисциплiною

90 i5 15 60 90 6 4 80
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Самостiйна робота аспiрантiв.
CaMocTitiHa робота з дисцип-пiни склада€ться з таких видiв роботи:
1 ). опрацювання лекцiйного MaTepiat-;l},:

2). пiдготовка ло практичних занять;
З ). ц rдtQtcl цца дq r!!ц!цьлLl_х да]lfраJдд]lLроýщ

Завдання l) викону,сlться з \,lетою пог"циб"rення знань з лекцiйного матерiалу та
поляга€ в опануваннi бiльш широкого кола питань за тематикою лекцiй.

Завдання 2) викон.чсться з метою надбання практичних навичок з пiдготовки
проектiв управ,пiнських рirпень та полягае у пiдборi, обробчi i аналiзi iнформачiТ та
визначеннi найбiльш вагомоТ д,r]я конкретного рiшення. засвосннi алгорит},I)- ск"цадання
проект\, рiшення.

Зав_lаltttя ]) в1.1liоtI\(,гься з \lсгоIо tti.:ltclI,oBKrt до продl,rtтивноТ праui над
тематItкою п,tоду,,,tьноi контрольноi роботи та полягас у вивченнi контрольних питань iз
затвердженого на засiданнi касРедри пере.riку питань для пiдготовки до л,tодульноТ

контро.lьноi'роботи.

3. НАВЧАЛЬНО _ МЕТОДИЧНI МАТЕРIАЛИ З ДИСЦИПЛIНИ
N'Iетодrr навчання

l l1lи вив,iеннi навча_,1ьнi)Т дисцип;riни кlнновацiйнi \,1етоди

прийняття рiшень в соцiотехнiчних та соtцiокульт\Iрних систеN.lах)) використовl,ються TaKi
N,Iетоди навчан}Iя:

- лекцiйнi заняття з використанням елементiв дискусiйних принципiв;
- ттрактичнi заняття v виглядi дискусiй, розробки проектiв управ,пiнських

рiшень та презентацiй, дiлова гра.
PeKtlrretl.,to ва на лiтератl ра

Ба з о rз а l iltlelэctпty1l а
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4. СИСТЕIЧIА ОЦIНЮВАННЯ
РВЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ

Засоби оцiнювання результатiв навчальноi дiяльностi.
fliагностика навчальних досягнень acпipaHTiB здiйснюсться цляхомобов'язкового

виконання аспiрантами таких видiв начальнот дiяльностi:
- робота на практичtrом)ч заняттi;
- дiлова гра;
- викоцанIчI мод)iльноТ контр_ольноi роботи.

Форми контролю результатiв навчання та ik оцiнювання
Оцiнювання навчаJтьноi роботи аспiранта здiйснюеться в балах вiдповiдно до

табл.4.1.

ПеРеВеДення пiдсlrмковоi рейтинговоТ оцiнки в балах в оцiнки за нацiона_тьною
Iпкалою та шкалою ECTS здiйснюеться вiдповiдно до табJ. 4.2.

Таблиця 4.1

Вид навчальноi дiяльностi
максимапьна кiлькiсть балiв

Очна форпла
навчання

Заочна форма
навчання

Модуль Nл 1 <Теоретичнi основи прийняття 1,правлiнських
рiпrень>

д яльн сть l 5б х З - 15 15бх2:j0
д яльн сть 2 х
Модr,.rьна контро"пьна робота Nч1 15 х
Контрольна робота (лошrашня) х 15
Поmочна л,tоdульна оцiнка Nэl 30 х
Иодуль Ns 2 (Методи i моделi прийняття управлiнських
эiшень>
,\iя.Tt,гliстt, 1 -iбх.1 -]0 х
fiiяльнiсть 2 l5 х
N4оiц},"цьна KoHTpo"rlbнa робота Nч2 15 х
Itонтрольна робота (ломашня) х 15
П о mо ч l t а .v о с)у: t ьн а оцi нка J{e 2 50 х
Всього за модулями ЛЪЛЪ 1-2 80 60
Екзамен (за наявностi) 20 40
l|иференцiйований залiк (за наявностi) 100
Пiдсумкова рейтингова оцiнка 100
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Таблиця 4.2.

Вiдповiднiсть пiдсумковоТ рейтинговоi оцiнки
в балахоцiнцi за нацiональною шкалою та

ГIiдсчмкова рейтингова oLIiHKa з дисцип,,liни заноситься до залiково-
екзаN4енацiЙноТ вiдоп.лостi. iндивiдуатьного навчаrIьного плану аспiранта та до акадептiчноI
довiдки про виконання освiтньо-науковоi програшtи.

критерiт оцiнювання досягнень аспiрантiв.
IipllTcpit,rl r cпitlItttlt,i,l прохо.])IiеIlня ltcпiparHTor,t оцiнюваI]I{я €] досягнення ниN,l

l,tiнitl,tа-цьних piBHiB оцiнок за кожним запланованим видом навча_rlьноi дiяльностi,
Виконанi види навLIапьноi роботи зарахов},ються аспiрант). якщо BiH отримав за

них позLlтивну очiнку (за нацiональною шка-,lою) вiдповiдно до даних таб,ц. 4.З.

смя нАу
рпнд 07.01.05-01-202l

Стор. l1 iз lЗ

шкалою EсTS

оцiнка в
балах

оцiнка за
нацiональною

шкалою

Оцiнка за шкалою ECTS

Оцiнка пояснення

90_1 00 Вiдмiнно А
Вiдмiнно

(вiдмiнне виконання лише з незначною кiлькiстю
помилок)

82_89

Щобре

в Дуже добре
(вище середнього рiвня з кiлькома помилками)

75-8"l с
fiобре

(в зага-пьномч BipHe виконання з певнок) кiлькiстю
с) ттсвих помилок)

67-74
Задовiльно

D Задовiльно
(непогано, але зi значною кiлькiстю недолiкiв)

60-66 Е {остатньо
(виконання задовольняс мiнiмальни},I критерiям)

35-59
Незадовiльно

Fх незадовiльно
(з можливiстю повторного складання)

|-34 F Незадовiльно
(з обов'язковим повторним курсом)
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Таблиця 4.З.

Вiдповiднiсть рейтингових оцiнок за oKpeMi види
навчальнот роботив балах оцiнкам за

нацiональною шкалою5
Рейтингова оцiнка в балах

Оцiнка за
нацiональною

шкалок)

Оцiнка за
дiяльнiсть 1

Оцiнка за
дiяльнiсть 2

Поточна
модульна

оцiнка

Контрольна
модульна

оцiнка
з4-з 5 l3-15 2з-з0 20 Вiдмiнно
28-з 1 10-12 ] 1 ]-7 16-19 Щобре
20_2.5 б-9 19-2з 15-]l7 Задовiльно

менше 20 менше 6 менше 19 менше 15 Незадовiльно

Аспiрант доп}rска€ться до виконання модчльноi контрольноТ роботи за уN.,Iови
наявносr,i v нього поточноi шtодчльноТ рейтинговоi оцiнки ве_пичиною не менш]е 60%
\1аксиN.,1ацьноТ пото.лноТ модчльноi рейтинговоi оцiнки.

Слiд \,Iати на чвазi. що отри]\{ання аспiрантом лише п,тiнiмальних оцiнок за
виконання окремих видiв навча-rIьноТ роботи з певного модyлямоя{е виявитися недостатнiм
.'I.']я отри\{ання доп\,ск\, .l1o викоIjання r,tо.]чльноi KoHTpoJbHoT роботlл та llотреб\,ватиме
ВикоНаННЯ Ни\I додаткового iндивiд5 ального завдання. захистити його з позитивною
Оцiнкою в бапах. яка б1,,де додана до поточноI п,tоду-пьноТ рейтинговоТ оt{iнки.

Що екзаN,Iенy аспiраттт допускаеться за уN.lови отриN{ання позитивних (за
нацiонацьною шкалою) контрольних модчльних рейтингових оцiнок.

\' разi отриN,Iання незадовiльних KoHTporbHoT моду,пьноi r{и екзап,tенацiйноТ

реЙтингових оцiнок аспiрант повиI{ен повторно пройти вiдповiдний Itонтроль в
\ с гaI{Oi]-tcllti\1\ IIорядк\,. Прu повторtlо\,{r йогсl про\о.171iеннi \laкcLIN{aLllbHa величина
рейтинговоi оцiнки в балах не повинна перевищчвати максима]lьне знаLIення оцiнки кffобре>
за нацiона;rьною шкаJlок).
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