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Опис дисципліни 

 

У процесі вивчення дисципліни «Управління науковими проєктами» здобувачі наукового 

ступеня доктора філософії оволодівають необхідним обсягом знань щодо проектного 

менеджменту, подання заявок на отримання грантів на виконання науково проекту, звітування за 

результатами проекту та представлення результатів замовнику й широкому загалу Під час 

практичних занять у аспірантів формуються уміння вирішувати нові професійні завдання шляхом 

дослідження, проектування, управління та експертизи освітніх інновацій, здатність генерувати 

нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). Формується здатність виявляти 

прогресивні ідеї закордонного досвіду функціонування професійної освіти та визначати на цій 

основі можливі напрями впровадження цих ідей у вітчизняну систему професійної освіти 

здатність до аналізу освітніх інновацій та інноваційного педагогічного досвіду, генерування 

власних інноваційних ідей та створення на їх основі тих чи інших новацій в освітньому процесі; 

готовність до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Розширити свій науковий 

світогляд, підвищити рівень методологічної культури, удосконалити дослідницькі уміння. Зміст 

дисципліни «Управління науковими проєктами» розроблено на основі відповідних вимог щодо 

підготовки аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 

спеціальністю та галуззю з урахуванням дев’ятого рівня національної рамки кваліфікацій: 

здатності особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань або професійної практики. 
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Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 / 2 1.Загальна 

характеристика управління 

проектами. 

Виявляти складні явища суспільного життя, що 

виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи 

пізнання при розробці та плануванні науковими 

проектами. 

Питання, 

кейси 

1 / 2 2.Обґрунтування 

доцільності проекту. 

 

Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку світової і 

вітчизняної теорії і методики професійної освіти  при 

плануванні проектної діяльності. Уміння критично 

осмислювати проблеми в науковій або професійній 

діяльності на межі предметних галузей, здійснювати 

відбір необхідних методів для міждисциплінарних 

досліджень при розробці та плануванні проектної 

діяльності. Застосовувати комплекс програмно-технічних 

засобів, новітніх методик та організаційних заходів, які 

дозволяють ефективно обгрунтовувати  та розробляти 

наукові проекти.  

Питання, 

кейси 

1 / 2 3. Основні форми 

організації структури 

проекту. 

Генерувати нові ідеї для розробки освітніх проектів, 

зокрема опанувати систему знань щодо методології та 

технології проведення досліджень у  науковій сфері. 

Вміти фахово аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту та можливості її використання. 

Кейси, 

ІНДЗ  

1 / 2 4. Загальні підходи до 

планування і контролю 

проектів. 

Організовувати й оцінювати реалізацію етапів розробки і 

управління проектами з використанням інноваційних 

технологій та уміння проектувати освітній процес на 

основі використання новітніх освітніх технологій.  

Розуміння іноземної мови, вміння та навички 

використовувати її для представлення наукових 

результатів в усній та письмових формах, розуміння 

іншомовних наукових і професійних тестів; вміння та 

навички спілкування в іншомовному науковому та 

професійному середовищах, вміння працювати спільно з 

дослідниками з інших країн. 

Eссе, ІНДЗ, 

презентація  

2 / 2 5. Структуризація  

проекту 

Вміння визначати етапи проведення експериментальної 

роботи, організовувати інформаційний пошук, проводити 

самостійний відбір і якісну обробку наукової інформації 

щодо розробки проектів. Уміння створювати нові знання 

через оригінальні дослідження. як сформулювати мету 

проекту, створити його організаційну структуру, 

визначити ролі і відповідальності у проекті 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентації 

2 / 2 6. Сітьове і календарне 

планування проекту 

Вміння проявляти ініціативу, самостійність, 

оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання 

завдань професійної діяльності, розробити план дій, 

організувати управління інтеграцією, змістом, часом, 

вартістю, якістю, ризиками, людськими ресурсами, 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 
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комунікаціями, закупівлями, стейкхолдерами наукового 

проекту. 

2 / 4 7 Планування ресурсів, 

витрат і проектного 

бюджету. 

Вміння застосовувати методи математичної обробки 

експериментальних даних та оцінки їх точності й 

достовірності збирати і систематизувати інформацію для 

відбору цільових ринків із використанням інструментів 

маркетингу, вимірювання і прогнозування попиту, 

позиціонування інноваційної продукції підприємства; – 

оцінювати стан, динаміку, ефективність використання 

потенційного ефекту від впровадження наукового 

проекту. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

2/2 8. Контроль виконання 

проекту. 

Застосовувати знання та розуміння етапів реалізації 

системного підходу під час розробки наукових проектів. 

Визначаим ефективність використання потенційного 

ефекту від впровадження наукового проекту. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

2/2 9.  Управління ризиками у 

проектах. 

 

Переконання у неминучості дотримання вимог 

академічної доброчесності, уміння самоперевірки 

авторських текстів на запозичення і плагіат, навички 

оформлення наукових текстів. Уміти 

самовдосконалюватись, застосовуючи різноманітні 

освітні ресурси. Уміти проявляти лідерський потенціал та 

лідерські уміння у вирішенні організаційно-управлінських 

завдань інноваційної діяльності. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

2/2 10. Управління якістю 

проектів. 

 Уміння критично осмислювати проблеми в науковій або 

професійній діяльності на межі предметних галузей при 

розробці  проектної діяльності. Розробляти та 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 

ефективності наукового проекту у різних учасників 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

2/2 11. Організація 

проведення торгів за 

проектами. 

Вміння та навички спілкування в іншомовному науковому 

та професійному середовищах, вміння працювати спільно 

з дослідниками з інших країн та позиціонувати свій 

науковий проект. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

1/2 12. Формування і 

розвиток проектної 

команди. 

 Працювати в команді, генерувани нові креативні ідеї, 

організовувати й оцінювати реалізацію етапів проектної 

діяльності з використанням інноваційних технологій. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

тест 

1/4 13. Програмне 

забезпечення процесу 

управління проектом. 

Вміти організовувати інформаційний пошук, самостійний 

відбір і якісну обробку. Оцінювати стан, динаміку, 

ефективність використання потенційного ефекту від 

впровадження наукового проекту наукової інформації з 

застосуванням  сучасного програмного забезпечення. 

Кейси, 

ІНДЗ, 

презентація, 

проекту 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (до 20% від максимальної оцінки). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20%. Використанням будь-яких джерел інформації, в тому числі мобільних девайсів, під час 

тестування заборонене. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять як правило є обов’язковим 

компонентом навчаня. За необхідності (віддаленість місця проживання чи роботи аспіранта) чи 

наявності об’єктивних причин (участь у програмі академічної мобільності чи конференції, 

міжнародне стажування,  хвороба тощо) відвідування може відбуватись вибірково за 

погодженням із керівником курсу. Навчання аспірантів також здійснюється в он-лайн режимі на 

платформі Moodle.  
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від сумарної оцінки 

Опитування під час занять – усно 20 

Теми 1-7: питання, кейси, ІНДЗ, Eссе, презентації 60 

Залік (теми 1-7) – підсумковий тест (або комплексне ІНДЗ) 20 

Всього 100 


