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вступ
Робоча програма (РП) навчальIrоТ дисt{ип-хiни <Коггtiтивнi техно_псlгii' прогноз\,вання

стан\ ctlrlicl,гexrti,IH их та сt)цi()tt).,lьт\,рttих cI.1cTe\,I)) розроблена на ocHoBi N4етодичних
реко\,IенлаЦili щбд11 розроб"пення робочих програl{ навча-цьних дисциплiн з пiдготовки
здобr вачiв ст\,пеня докl,ора фiлософii у, Нацiона_цьном\, авiацiйному чнiверситетi.
затверджених наказом ректора вiд 29.04.2021р, J\ч249/од.

1. Пояснювальна записка
1.1. \{ета I,rt ,taв, lalIIlя Hilвчa.,IbHoT Jrrcцrrп.:lillи.

laHa навча,[ьtIа дисцип_riна с однiсю з провiдних в систеплi пiдготовки локторiв
фiлософiТ за -цiцензсlВаI]иNlи в НАУ спецiа,lьностями та спецiа_riзацiями. яка форпл1,,с iх
фаховий piBeHb та надас HoBiTHi методологi.лнi основи з tlроведення наукових дослiджень.

метою викладання дисцип-цiни с надання аспiрантам теоретичних знань з
методологii. HoBiTHix методiв та N{етодик на)rкових дос,цiдlttень i вiдпрацювання
практичних навиLIок ефективного проведення та офорпл:rення за нормативни\,{I.1 ви\,{ога\,{и
рс ]\ _lb l it t iB дtlс"t iд;tiсl{ня.

Зав_tанняrtll навча. l bHoj' :]исl lи п.l i н t t г:
- ознайо]\,{лення аспiрантiв iз сt,часниN,{и та перспективIlими новiтнiпли п,tетодами i

технологiЯми прогнОзуваннЯ стану соцiотехнiчних та соцiоку.itьт}.рних систеN,{:- отримання аспiрантами теоретичних знань i практичних навичок }.використаннi конвергентних технологiй прогнозYвання станY соцiотехнiчнlIх та
cot Iiокr,,цьт\11]них систеN4 :

- розвиток ), аспiрантiв креативного N,{I-iс-,Iення при розв'язаннi начково-дос,цiдних i
досвiдно-констр\rкторських задач прогнозчвання стан\, соцiотехнi.tних та
соrliоttу:tьт),рних систеN,{ на ocHoBi конвергеL{тнl,iх технологiй. що швtJдко
розвиваються.

Очiкчванi результаl
- Навчальна дисципл

llt ctlцioKr.Il, г_\ p1,1 и.\ cIlC IeM,) Ja(

навча.lrьна дисциплiна <когнiтивнi технологiт прогнозчвання стану соцiотехнiаIних та
соцiокvльтурних систеNl) да€ можливiст,ь здобr,ти TaKi компетентностi :

- Jcl:tl.,tt,Hl tllLt.l'K()6i lit l.|Iцglr,,r,,r.ttttlctlli, Здатнiс r ь до начкового. -,lсlt.iчного та
сисlеluН()l tl ttiзнаtt ltя t]a tlctluBi над l,ilц\зевих техно;оriй" тобто нано-бiо-iнфоршлачiйно-
когнiтивнrтх технолоI,i й досriджень.

- Ittс,tlцl1,_ltс'НIllU-LЫti KU.llпemeIlпlrLrlcmi. Знання законiв. методiв та N,Iетодик
проведення фvндап,tентальних та прикладttих дослiдIiень. Здатнiсть вчитися i оволодiвати
новiтнiп,ти знанняN,Iи, компетентнiсть у зборi, оброб-пеннi та критичном\I порiвлlя;lt,ном1,,
анатiзi iнфорьrацiТ рiзних пчблiкацiй i рiзних точок зор},авторiв публiкаrtiй,

-'Jrt.,tt,tt,tttl-п7lrlcflct,iittti K()1lL7(,пlclllllltrlc,tlli.']HattHя пteTo.,tiB форrrа.riзашii" побlдовlл
на ix ocHoBi та ана-riзr пtоделей соцiсlтехнiчних i соцiокl,льт}рних об'сктiв. Здатнiсть
добрози,1]tиво критll,,tно сприйптати i аналiзувати ч\,iкi ДуNIки та iдеТ. шукати власнi шляхи
вирiпtення проблел,ти. проводити критичний аналiз власних матерiалiв., С'пеtliа-,tiзовано-професiйнi KU:,tпemeHmltocmi; Здатнiсть застосовYвати знання
конкретних теорiй i наr..кових положень (За галl,зями дос-пiджень). знання ПРО \{еТОr:Iо_цогiю
прогнозvВання. Здатнiсть до органiзаuii роботи на ocHoBi HoBiTHix техно,rогiй: готовнiсть
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до здir]iснення дос-rтiдницькот :fiяльностi: здатнiсть i готовнiс.гь викон.увати
концептVа-пiзацiю i операuiона-riзацiю основних базових понять та категорiй прогнозних
дос-цiджень.

Передумови вивчення навча"цьноТ дисциплiни.
Нав,Iа,пьна -1истIип_liна <Когtriтивнi техtlсr,rогiТ проt,гlоз\lвtlння стан\,

сtlцiсlтсхнiчнtlХ га c()lliOK}.lbl_\pHIl\ сисl,еN.{)) базr,,стьсЯ на знаннях.tаких дисципriн:
кIнновацiйнi N.{етодИ прийняттЯ рitленЬ в соl{iотехнi.Iних та соцiокr _lьт\,рних
системах))" кСучасtt i мето.lи \Iо.хе.тювання в наYкових дослiдженнях) та <Психологiя
розвиткч критl1чного мис,цення).

1. ЗМIСТ НАВЧАЛЪНОТ ДИСЦИПЛIНИ
1.2. Програма навЧальноi дисциплiни.
навчальний матерiал складаеться з двох навчальних модулiв: лъ1

<<Методологiчнi основи прогнозування стану соцiотехIriчних та соцiокультурних
систем>>; J{b2 <<Надгалузевi технологii прогнозування стану соцiотехнiчниi та
СОЦiОКУЛЬТУРних систем)) кожен з яких е логiчно завершеною, вiдносно самостiйною.
цiлiсною частиною навчальноТ дисциплiни.

МОЛУЛЬ ЛЪ1 <МеТОдОлогiчнi основи прогнозування стану соцiотехнiчних та
со цiок\,.,r ьт\,рн Irx си cTe}I)).

lнтегрэован i ви моги :

Тема 1.1. Вступ. Постановка задачi прогнозyвання.
Короткrrй зпtiст: 1'ершriни. визначення та к-rlасифiкаrtiя lteTo.цiB

cclцitlTextti(lHtl\ ,1а c()ItiOK\.Ib t ) рни\ cIlc1 eNl.

Тепrа 1.2. Моде.lri прогнозYвання зпtiн параметрiв.

прогнозування стану

IMoBipHicHi моделi
прогнозYl]ання.

Короткrrй зпriст: Iнтеграпьнi методлt прогнозування. Алгоритм iнтегрального
прогноз\,вання.

Рекурентне прогноз\,вання. Алгоритп,t рек\,рентного прогноз\,вання.
Terta 1.З. Дlla.ril,1t.tHi \{етодIл прогно,]\,ванIlя.
Короткий з1,1iст: N{етсlд iз використанняхl iнтерполяцiйного по,цiнома Лагран;ка.

Прогнозvвання з використанняN{ методч найменtпих квадратiв. Прогнозyвання з
ви кори станням ме rол1, нейрон ечiтких ве,цичи н,

ТепIа 1.4. Nlолульна контро.цьна робота ЛЪ1

модуль Лъ2 <надгалr,зевi техно.ilогiт прогноз},вання стану соцiотехнiчних та
ctlltitlKr . l t,,l,\,pllIlx cllc,I,e\l)).

Iнтегрованi вимоги:

Тема 1.5. Конвергентнi технологiТ прогнозування.
короткий зп.liст: Конвергенцiя наук-прорив у майбутrrс. Етапнi пiзнання

отоIIуючого cBiT1,,. Над галl,зевi технологii (нано-бiо-iнфорптацiйно-когнiтивнi технологii).
КогнiтtrвгtИй анацiз. синтс,J та прогнозуваннЯ розвитI(\'соttiо-систепt. N4eTa iза.ца.тi
Kclt liiтивttогtl аttа-lti,зr, l,at сиltгез},. OcHclBHi задачi та моделi когнiтивного N,{оIIеJювання.

Тема 1.6. Ана.пiз простих когнiтивних структур та iмпyльсних процесiв на них.
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Короткий змiст: Загальнi поняття когнiтивнi системи. Поняття когнiтивноi карти.
Класифiкачiя методiв побудови когнiтивних карт та ix характеристика. L{иклiчний
знаковий граф.

Тема 1.7. Проблеми, що виникають при пiдготовцi прийняття рiшення щодо
стану системи за допомогою когнiтивних карт.

Короткий змiст: Когнiтивна карта проблеми. Послiдовнiсть аналiзу когнiтивноi
карти проблеми. Когнiтивна карта ринку. Методологiя формування когнiтивноi карти
ринкv. Протирiччя. що виникають при пiдготовцi когнiтивних карт. Практичне
застосування когнiтивних карт.

Тема 1.8. Когнiтивнi технологii прогнозування розвитку нештатноi сиryацiТ в
умовах невизначеностi.
Короткий змiст: Конвергентне ушравлiння системою в н9визначених умовах.

Математика когнiтивних моделей прогнозування, РЕSТ-аналiз, як BapiaHT аналiзу процесу
змiни стану соцiосистеми, Когнiтивна карта swот-аналiзу. Когнiтивна модель Робертса.

Тематичний план навчальноi дисциплiни.

м
п/п

назва теми

Обсяг навчальних занять (год.
Очна форма
навчання

_Jаочна форма
навчання

ф

\ч q,)

Ф
i--а

сФ U
.()

а)

ъ а, U

1 2 ,J 4 5 6 7 8 9 10
Модуль ЛЪ1 <Методологiчнi основи пр(

соцiокYльтуDЕ
)гнозування стану соцiотехнiчних та
их систем>).

1.1 Вступ. Постановка задачi прогнозування. 1 семестр 1

11 2 2 7 7 7
1.2 N4оделi прогнозування зп,tiн параметрiв.

IlloBipH icHi пrоде"ri прогFlоз},вання.
l1 2 2 7 9 1 8

1] ,,\tilt.,ti,гtt,ttti rlc tclJt.l llpoI н() j\ t]Llння, 11 2 2 7 11 1 10
1.4 N{од_ульна контрольна робота ЛЪ1 5 1 4

Ycbozo за моdулем.Мр] з8 ] 6 25 27 2 25
Модуль ЛЬ2 <<Надгалузевi технологii прогнозування стану соцiотехнi.,""х rа

соцiокультурних систем)>.

1.5 Кон вергентн i техно,цогiТ прогнtlз\,вання. 11 2 2 7 12 1 1 10
1.6 Анil_пiз простих когнirивних cTpvкl,\,p та

iмпч,цьсних процесiв на них.
\2 2 2 8 |7 1 1 15

1.7 Проблеми. що виникають при пiдготовцi
прийняття рiшення щодо стану систеN.{и
за допоN{огою когнiтивних карт.

12 2 2 8 |7 1 1 15

1.8 Ксlгнiт ивнi техно_пог iT прогнозування
l.]o ]BI.iTK\ нешlтатtlоl cll l r,llцiI I] \ N,IoBax

невизначеностi.

\2 2 2 8 17 1 1 15
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1 2 ,J 4 5 6 7 8 9 10
1.9 Модульна контрольна робота ЛЪ2 5 1 4

Ycbozo за лtоОулем JY92 52 8 9 35 63 4 4 55
Усього за навчальною дисциплiною 90 15 15 60 90 6 4 80

2.2. Лекцiйнi заняттяо i\ тематика i обсяг

Самостiйна робота аспiрантiв.
Сап,rостiйна робота з дисциплiни складасться з таких видiв роботи:
1). опрацювання,цекцiйного шrатерiа-ц) ;

2). пiдготовка до практичних занять;
] ) п iдrqlадýаlQ дlQд)rл ь н I.r \л_аt 11щJ!!лj4\!абц

Завдання l ) виконvсться з метото поглиблення знань з лекцiйного матерiа-пу та
по.ilяга(] в ollalJVBaHHi бiльrll широкого KoJa питань за тематикою "цеttцiй.

Завлання 2) виконvсться з N.lетою надбання tlрактичних навиLIок з пiдготовки
проеttтiв vправлiнських рiшень та полягас у пiдборi. обробчi i аналiзi iнформашii та
визнаrlеннi найбiльш вагомот для конкретного рirпення. засвосннi а-llгори гмч ск-падання
проектy рiшення.']ltв.tаllttя l) вt]Ii()ll\(,гьсЯ.з \let()lt) пiдгtlltlвкtt дО Прод\,ктtlвноТ гrрачi над
тематикою пlодr,.rьноТ контрольноТ роботи та полягас ч вивtlеннi контрольних питань iз
ЗаТВерДхiеНоГо на засiданнi кафедри пере,пiку, питань для пiдготовки до л,tодчльноi
конl ро.l bHoi' робtlти.

ль
п/п

назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

[енна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Лекцii срс Лекцii срс
1 2 _.' 4 5 6

1.1
Характеристика навчапьноi дисциплiни.
Постановка задачi прогнозування.

1 семестр 1 семестр
2 J 7

1.2
\1одс"ri Ilp()l ноз\ tsilltIIя зл,tiн парз_rtетрiв.
[пr oBipHi cHi пrоде,пi прогноз},вання.

2 J 1 8

1.з А.на-пiтичrt методи прогнозування. 2 J 1 10
1.4 Конвергентнi технологii прогнозування. 2 fJ 1 5

1,5
Ана-,riз простих когнiтивних структур та
iплпульсних процесiв на них.

2 1J
1 8

1.б

Проб_пепtli" tцо виникають при пiдготовцi
ttрttiittягrя piltlettttя щодо стан\ сис-lеми за
допо\,Iогою когтliтивних карт.

2 a
J

1 8

I.] Когнiтивнi технологii гlрогнозування розвитку
нештатноi ситуацii в умовах невизначеностi.

2 a
J

1 8

1.8 Модульна контрольна робота NЬ1 l 4
Усього за модулем }Ъ1 15 2 6 54

Усього за навчальною дисциплiною 15 25 б 54
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3. НАВЧАЛЪНО - МЕТОДИЧНI МАТЕРIАЛИ З ДИСЦИПЛIНИ
Методи навLIання

Прrт вивченнi FIавчальноi дисциплiни кКогнiтивнi техно.цогiТ прогноз,yвання
cTaнv сOlliотехнiчних та соцiок),"lьтурних систем) використовуються TaKi методи
навчання: ,rrекцiТ. практичнi заняття. презентацiя. дi,rова гра. самостiйна робота.

Рекомендована лiтература
Б сtз о в tt .,t i пlе р ч mур а

].].1 .,\вдссtllt З.К.. Коврlrга С,В.. l\4акарснкtl /_1.t{." Nlаксипtов B,l1.
Когнитивный подход в ,чправлении // Пробле\lы у,правления,2007. NЪ З. - Спец.
выпуск памяти И.В. Прангишвили С. 2-8.

З.2.2. Г'ttрелова Г.R. Когнитивный анализ и \,rоделирование yстойчивого

развития социа-цьно-эконоN,Iических систеN,f / Горелова Г.В.. Захарова Е.Н., Гинис
Л.А. - Ростов нlЩ. : Изд-во Рост. ,vH-Ta, 2005. - 288 с.

З.2.З. Макси\.Iов В.И. Когнитивные техноJогии от незнания к пониN,Iанlтю /
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Т. 1. - С. ,+-18.

3.2,З. flани.llин И.В.,.
З.2.4. Когнитйвные
З.2.5. Найсер В.В....
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1 

l а llt1.,p а
З.2.4. Буянов Б.С. Форrла,пизация вероятностных задач принятия решений в

инте,l,теItтvа--]ьных системах на основе когнитивного подхода / Б.С. Буянов. В.Д.
Верба. I'.B. Г'ореловаllИскусственный интелjlект.-2007. -NЪ З. С. ]47-158.

3.2.5. Райков А.Н. Конвергентное J-правление и поддержка реLuений. / А.Н.
Райков -М.: Издате-IIьство ИкАР. 2009. 245 с.
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4.систЕмА оцIнювАння
РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ

засоби оцiнювання результатiв навчальнот дiяльностi.
[iагностика навчальних досягнень аспiрантiв здiйснюсться шляхомобов'язкового

викOнання аспiрантами таких видiв начальноi дiяльностi:
- робота на практичном}, заняттi;
- дiлора гра;
-

Форми контролю результатiв навчання та Тх оцiнювання
оцiнювання навчаJтьнот роботи аспiранта здiйснюеться в балах вiдповiдно

до табл.4.1.

Таблиця 4.1

IIереведення пiдсvмковоi рейтинг,овот оцiнttи в балах в оцiнки за
гtацiональною IUкалоЮ та шкалоЮ ECTS здiйснюсться вiдповiдно до табл. 4,2.

Вид нав.тzLпьноl' дiя-пьностi
максимальна кiлькiсть балiв

Очна форма
навчання

Заочна форма
навчання

вання станч

лlяльнlсть ]. 5бх 15 15бх2:З0J-

х
i5

Поlпrlчнcl уrldy,,tt Hа oz7lH;ta ЛЬ1 з0
Модл,ль ЛЪ 2 кНадгалч:зевi техно,цогiТ прогноз)
эоцiотех нiчнLlх та соцlок},льтурl:ихсистем)г

вання cTaH\I

5бх4 20 
l

Т,
Модr,;ьна контрольна робота Лч2 1,5 х

;tbttа pitOtl rii (.цilпtltшня) х 15
П rlmо ч н а .lt о dу., 1 1,цб otli tt ка Ле 2 50 х
Всього за моду.цями ЛЪЛЪ 1-2 80 60
Екзамен (за наявностi) 20 40

,.Циференчiйований залiк (за наявностi) 100
Пiдс_чмкова рейтингова оцiнка 100

:.о4,,,
'-r,-.le{w

х
KortTprl:btIa рtlбilта (.:rоrtаtrtня) х 15

х

х
f,iяльнiсть 2 х
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Таблиця 4.2.
Вiдповiднiсть пiдсумковоi рейтинговоi оцiнки

в балахоцiнцi за нацiональною шкалою та
шкалою ECTS

l Iiдсr пlксlва реti-t,ингова оцiнка ,з дисцип_riни заноситься до за_гtiково_
екзап,lенацitiноТ вiдош,tостi. iндивiдr,а,ЛьногО навLIat]тьногО пJан)' аспiранта та до
акаделtiчttоi довiдки про виконання ocBiTHbo-HaYKoBoT програми.

КритерiТ оцiнювання досягнень аспiрантiв.
Критерiспr 1'спiшного проходження аспiрантом оцiнюванI]я € досягнення ниN,I

п,liнiма-цьних piBHiB оцiнок за кохtним запjIаноRаниNl видом HaBllarlbHoT дiяльностi.
BltKoHaHi види навча'ьноТ робоrи зараховYються аспiрант1 . якtt{. BiH отриrrав за

них позитивнr, ot{iHKr, (за нацiонацьною шкапою) вiдповiдно до даних табл. 4.3.

оцiнка в
балах

оцiнка за
нацiональною

шкалок)

Оцiнка за шкалою ECTS

Оцiнка пояснення

90-1 00 Вiдмiнно А
Вiдмiнно

(вiдмiнне виконання лише з незначною кiлькiстю
помилок)

82-89

flобре

в Д_Уже лобре
(вище середнього рiвня з Ki-TbKoMa поми-пкалtи)

75-81 с
l|обре

(в зага-пьномrr BipHe виконання з певною кi,цькiстю
уттсвих помилок)

67-,74

задовiльно
D Задовiльно

(непогано, але зi значною кiлькiстю недолiкiв)

б0_66 Е f,ocTaTHbo
( ви ко н анн я за.]овоJ ь t.tяс п,t i н i rlan ьн I-{l{ Kl] итерi яr,r )

35-59
Незадовiльно

Fх Незадовiльно
(з можливiстю повторного складання)

1-34 F Незадовiльно
(з обов'язковим повторним курсом)
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Таблиця 4.3,
Вiдповiднiсть рейтингових оцiнок за oкpeмi види

навчальнот роботив балах оцiнкам за
нацiональною шкалою5

-,\ctri1lllH,l .lоII\скat(lься jlO i]1,1KOItaHHr1 N{од\,,хьноi контрольноТ роботи за у\,Iовинаявностi v нього поточноi мод_y,цьнот рейтинговот оцiнки величиною не менше 60о%
N,l акс и \,{а-п bHoi п оточноТ пt одr,льноТ рейти нговоТ оцiнки.

(]лiд шrати на rвазi. що отри\Iання аслiрантом лише мiнiмацьних оцiнок за
виконання окре}4их видiв навчальноТ роботи з певного N,Iоду,пя може виявитися
недостатнiм для отриN,Iання доп,vску до виконання п.лодчльноТ контро-цьноi роботи та
потребr,вати\4е виконання ни\{ додаТкового iндивjдуа:rьногО завдання. захистtтти його з
позиl,ивнокl оцiнкllкl в балах. яка буле додана до поточноi п,tодчльно[ рейтинговоТ
о lliH Klt.

/lo екзаN4ен\ аспiilант доп\,скасться за чмови отри\Iання позитивних (за
нацiона-пьною шкалою) контрольни\ модульних рейтингових оцiнок.

}r разi отримання незадовiльних контрольноТ модчльноi чи екзаNlенацiйноТ
рейтингових оцitlок аспiрант повинен повторно пройти вiдповiдний контро,ць в
YcTaFIOI]_,letIO\l\ п()llя.I1к\ Прrr поRторII()\I\, його прохо.l1;ttеннi N,{aKcи]\{zt IbHa ве.ли1.Iи}Iа
рейlингсlвот сlцiнки в сla-rax не повинt{а перевищ},вати максима-цьне значення оцiнки
r<f обре>> за нацiона,rтьнок) шкаJою.

смя нАу
PI Iнд 07.0 l .0_5_0 ] -]02 l

Стор. l3 iз 14

Рейтингова оцiнка в балах
Оцiнка за

нацiональною
шкалою

Оцiнка за
дiяльнiсть 1

Оцiнка за
дiяльнiсть 2

Поточна
модульна

оцiнка

Контрольна
модульна

оцiнка
j4-з.5 ,lз_l 

t5 - )- 1t., 20 Вiлr,riнно
28-31 10-|2 ]1 )-7/-I-Z-l 16-19 Щобре
20-25 6-9 19-2з 15-]l7 Задовiльно

менше 20 менше 6 менше 19 менше 15 Незадовiльно
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(Ф 0з.02 - 01 )

П.I.Б. отримувача Пiдпис
отримувача

АРКУШ ПОШИРЕННЯ кумЕнтА

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОКУМЕНТОМ

АРКУШ ОБЛIКУ ЗМIН

узгод}кЕння зN,{Iн

Iнiцiали. прiзвиrце

(Ф 0з.02 - 02)

(Ф 0з.02 - 04)

(Ф 03.02 - 32)

Прiзвице iпт'я по-батьковi
Пiдпис

ознайопцленот
особи

flата
ознайопл-

лення

Аркуlп рЕ€]стрдцII рЕвIзrТ
Прiзвиrце iл,t'я по-батьковi Дата ревiзii

(Ф 0з.02 _ 0з)

ВИСНОВОК LЦОДО

адекватностi

лг9

змiни

NЪ листа (сторiнки) Пiдпис
особи,

яка
вносла
змiну

!ата
внесення

змjни

Щата
введення

злтiнизмiненого замiненого Нового Анульо-
ваного

Розробrrик

Узгодтсено


