
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 
Мета курсу –  формування загально-методологічних основ педагогіки, 

дидактики як теорії освіти і навчання, теорії і практики процесу виховання, 
управління та педагогічного менеджменту.  

Дисципліна «Управління науковими проектами» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з: «Методологія науково-педагогічних 
досліджень», «Моделі й методи прийняття управлінських рішень». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування дисципліни 
«Методологія та технології моніторингу досліджень в освіті», «Інноваційні 
технології в освіті». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: комунікативну, організаторську, аналітичну, соціальну, 
психологічну, рефлексивну, інструментальну, управлінську, загальнокультурну. 

Програмні результати навчання: 
знати:  технології обґрунтування проектних пропозицій та грантових 

заявок в системі освітніх і наукових грантів на національному та міжнародному 
рівні; формувати розуміння критеріїв оцінювання проектної діяльності, 
комерціалізації результатів наукової творчості та розвитку можливостей 
інтеграції аспіранта у світовий науковий простір;  

вміти: використовувати сучасні методи академічного письма в науковій 
творчості з дотриманням принципів академічної̈ доброчесності; представляти 
наукові результати українською та англійською мовами в проектних 
пропозиціях та грантових заявках; інтерпретувати результати наукових 
досліджень в межах обраних напрямів проектної діяльності; розробляти 
аплікаційні форми (заявки) наукових проектів, визначати їх мету, цілі та 
результати; вираховувати бюджет інвестиційних ресурсів для реалізації 
наукових проектів; організовувати процес фінансування наукових проектів та 
визначати оптимальну структуру джерел їх фінансування; використовувати 
дієві інструменти та заходи управління ризиками наукових проектів. 

володіти: сучасними навчальними та виховними технологіями;  
психолого-педагогічними засадами гуманізації суспільних відносин;  
закономірностями міжособистісних стосунків; особливостями формування 
колективу та його виховного впливу на особистість 

Зміст навчальної дисципліни: 
НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ. Єдина система залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги. програми МОН України та 
Державного фонду фундаментальних досліджень, програми Європейских 
держав, урядові програми розвинутих країн світу, ресурси громадських 
неурядових організацій, академічно-приватне партнерство. Організація 
здійснення науково-дослідницьких проектів. Стадія ініціації наукового проекту 
(вибір і конкретизація теми, формулювання мети і завдань наукового 



дослідження, попереднє визначення інформаційного поля дослідження, 
розробка методик проведення дослідження, підготовка проектної пропозиції 
(грантової заявки)). Дослідна стадія наукового проекту (розроблення 
методології проведення досліджень (описових, аналітичних, 
експериментальних), аналіз та оцінювання вхідних даних і результатів 
дослідження, застосування статистичних методів аналізу даних, тестування 
гіпотези дослідження, застосування комп’ютерних програм обробки масивів 
даних. Завершальна стадія науково-дослідного проекту (узагальнення, 
апробація та реалізація (впровадження, презентація, консультування) 
результатів дослідження, оцінювання ефективності наукових досліджень. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ 
ПРОЕКТАМИ. Характеристика системи управління науковими проектами та її 
основних складових. Основні елементи системи управління проектами та їх 
взаємозв'язок. Основні умови управління науковими проектами. Головна мета, 
локальні цілі та ієрархія цілей управління науковим проектом.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: іспит. 


