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Силабус навчальної дисципліни  

«Сучасні методи і технології обробки інформації в освіті» 
 

Спеціальність 011 Науки про освіту 
Освітня програма Освітні, педагогічні науки 
Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 
Статус дисципліни Обов’язкова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 4 
Розподіл за видами занять та го-
динами навчання 

Лекції – 14 год.   
Лабораторні – 8 год. 
Практичні – 10  год. 
Самостійна робота – 88 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 
Кафедра Статистики і економічного прогнозування, 61166, м. Харків, 

пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Тел. +38(057)702-18-32, 
сайт кафедри: https://statistics.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Раєвнєва Олена Валентинівна,  професор, доктор економіч-
них наук 
Бровко Ольга Іванівна, доцент, кандидат економічних наук 

Контактна інформація olena.raev@gmail.com 
ol.iv.brovko@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 
Лабораторні: згідно діючого розкладу занять                                

Консультації На кафедрі статистики і економічного прогнозування, очні, 
відповідно до графіку консультацій, індивідуальні та чат на 
сайті ПНС 

Мета навчальної дисципліни  
розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей 
здобувачами освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії щодо обробки кількіс-
ної та якісної інформації освітніх процесів сучасними методами і інформаційними технологі-
ями 

Передумови для навчання 
Перелік попередньо прослуханих дисциплін: всі дисципліни загальноосвітньої та професійної 

підготовки. 
Знання, вміння, навички, якими повинен володіти здобувач, щоб приступити до вивчення ди-

сципліни: математика, економічна статистика, економетрика, вміти застосовувати матема-
тичний інструментарій та вололодіти навичками роботи в пакеті Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Засади моделювання освітніх процесів 
Тема 1. Статистичне моделювання як сучасний метод обробки інформації 
Тема 2. Формування інформаційного простору наукового дослідження: попередній аналіз да-
них 
Змістовий модуль 2. Методи та технології кількісно-якісного аналізу та прогнозування  освіт-
ньої інформації 
Тема 3. Методи та технології обробки кількісної інформації  
Тема 4. Методи та технології обробки якісної інформації 
Тема 5. Класифікація, види прогнозів, оцінка якості прогнозу 
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), ППП Statistica 
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5004 

Система оцінювання результатів навчання 
Оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів здійснюється за накопичувальною 

100-бальною системою,  контрольні заходи включають: поточний контроль, що здійснюється 
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протягом семестру під час проведення лекційних, практичних та лабораторних занять і оціню-
ється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобу-
вачеві складати іспит – 35 балів); підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 
семестрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу (максимальна сума – 40 ба-
лів, мінімальна сума, що дозволяє здобувачу скласти іспит – 25 балів). 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни: 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5004 

Політики навчальної дисципліни 
Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності, що 

визначено у Кодексі академічної доброчесності Харківського національного економічного уні-
верситету імені Семена Кузнеця https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення ака-
демічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної відповідальності: 
повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної ди-
сципліни 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5004 
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