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Опис дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління науковими 

проєктами» є вивчення особливостей організації наукової діяльності на 

сучасному етапі розвитку суспільства, методів залучення до світового 

дослідницького простору, фінансового забезпечення наукової діяльності та 

методології проєктного менеджменту. 

Метою дисципліни є оволодіння методикою написання та управління 

науковими проєктами, навичками залучення джерел фінансування наукових 
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проєктів, підготовки проєктних пропозицій, формування міждисциплінарних 

проєктних команд, здійснення ефективного проєктного менеджменту та 

сприяння академічній мобільності науковців. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні цілісних знань та 

професійних практик в аспірантів необхідних для управління науковими 

проєктами шляхом отримання програмних компетентностей у галузі 

дослідницько-інноваційної та проєктної діяльності; оволодіння ними 

методичним інструментарієм розробки, фінансування та виконання наукових 

проєктів, програм та грантів. 

Формування програмних компетентностей 

Загальні компетентності 1-5 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, критичного 

оцінювання, переосмислення, застосовування та генерування знань при 

вирішенні дослідницьких і практичних завдань  

2. Здатність ефективно спілкуватися (усно і письмово) державною та іноземною 

мовою, володіти науковою термінологією 

3. Навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 

для представлення складної інформації у зрозумілий спосіб 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти та вирішувати 

проблеми, приймати обґрунтовані рішення. 

5. Здатність працювати самостійно та в команді, спілкуватися з представниками 

різних професійних груп на національному та міжнародному рівні; відкритість 

до культурного, етнічного і соціального різноманіття при професійному 

спілкуванні; усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем 

Фахові компетентності 1-3, 5, 7, 9-10 

1. Здатність реалізовувати оригінальні дослідження у фізичній терапії та 

ерготерапії, досягати наукових результатів, які мають наукову новизну та 

практичне значення, передбачають створення нових знань, використання 

новітніх методів та вирішення актуальних проблем 

2. Здатність формулювати дослідницькі питання, з врахуванням новітніх 

тенденцій та запитів, які виникають у науці та практиці розробляти складні 

дослідницькі проєкти, керувати такими проєктами, передбачати стратегії 

втручання та інструменти для відслідковування ефективності та якості 

3. Здатність критично осмислювати та перевіряти зроблені іншими 

дослідниками припущення чи висновки 

5. Здатність обирати науково обґрунтовані підходи у фізичній терапії та 

ерготерапії, планувати та організовувати їх, та забезпечувати процеси 

управлінської діяльності з урахуванням тенденцій реформування галузі. 

7. Здатність використовувати інформаційні технології (як традиційні, так і 

новітні), сучасні інформаційні ресурси, бази даних та сучасне наукове 

обладнання для забезпечення наукової на науково-педагогічної діяльності 

9. Здатність презентувати, обговорювати результати наукових досліджень 

українською та іноземною мовами на національному та міжнародному рівнях, 

брати активну участь у роботі у науковій та науково-освітній діяльності 

українських та міжнародних колективів 



10. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у фізичній терапії та 

ерготерапії 

Програмні результати навчання 1, 3-6, 9, 12, 14-17 

1. Знання історико-культурних та філософських підходів, сучасних 

концептуальних та методологічних знань, актуальних питань та завдань 

фізичної терапії та ерготерапії та суміжних галузей знань 

3. Знання наукових методів досліджень, що застосовуються у фізичній терапії 

та ерготерапії, уміння добирати, застосовувати та інтерпретувати відповідні 

сучасні методи наукового дослідження 

4. Знання морфології, лексики іноземної мови, а також термінології у галузі 

фізичної терапії та ерготерапії із здатністю до комунікації та представлення 

наукових результатів іноземною мовою для розв’язання наукових завдань та 

оглядового, пошукового, реферативного читання фахової літератури, перекладу 

текстів з іноземної мови на українську та з української мови на іноземну 

5. Знання риторики та наукового дискурсу, професійної етики та термінології, 

розуміння етичних аспектів діяльності, їх врахування в практичній діяльності 

6. Знання методів ефективного спілкування, менеджменту командної роботи, 

методів оцінювання її ефективності, володіння інформацією щодо розподілу 

обов’язків, передачі повноважень при роботі в команді та/або здійсненні 

керівництва та здатність формувати мотивацію до професійної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії. 

9. Уміння формулювати наукову проблему з врахуванням тенденцій розвитку 

галузі, мету власного наукового дослідження, окреслювати його новизну, 

теоретичне та практичне значення для фізичної терапії та ерготерапії та інших 

галузей науки, виокремлювати головне та другорядне в проблемній ситуації, 

виявляти пріоритетність завдань 

12. Уміння виявляти недостатньо досліджені питання, здійснювати моніторинг 

наукових джерел, співставляти фундаментальну наукову інформацію у фізичній 

терапії та ерготерапії з даними сучасних наукових інформаційних джерел 

14. Уміння застосовувати проблемно-орієнтоване навчання відповідно до 

закономірностей сприйняття, обробки та усвідомлення інформації 

студентською молоддю 

15. Здатний до взаємодії, співпраці, конструктивного діалогу з науковою 

спільнотою та громадськістю, до узгодження власних інтересів з інтересами 

наукового колективу, до ефективної роботи в команді з використанням навичок 

міжособистісної взаємодії 

16. Знання та вміння використовувати інформаційні та комунікативні технології 

при спілкуванні, обміні інформацією, пошуку, аналізі, інтерпретації даних й 

засобів інноваційно-технологічного супроводу викладацької роботи 

17. Здатний до відповідальності за обраний шлях вирішення проблеми, до 

критичного оцінювання результатів діяльності, до безперервного саморозвитку 

та самовдосконалення  



Навчальний контент 
Назви змістовних 

тем 

Розподіл годин Результати навчання 

Знати: разом л. с. п. срс. 

Тема 1. Основи 

проєктного 

менеджменту 

12 2 2 - 8 

- сутність проєкту та специфіку 

проєктної діяльності; 

- систему управління проєктами; 
- фази життєвого циклу проєкту; 

- структуру, оточення та учасників 

проєкту; 
- особливості управління науковими 

проєктами. 

Тема 2. Інноваційні 

аспекти організації 

наукової проєктної 

діяльності 

12 2 2 - 8 

- сутність венчурного бізнесу,  

інноваційних венчурних фондів; 
- сутність та значення бізнес-

інкубаторів;  

- організаційні форми інтеграції науки і 
виробництва; регіональні науково-

технологічні центри, технопарки, 

технополіси; 

- сутність та види науково-технічного 
співробітництва. 

Тема 3. Фандрейзинг: 

основні поняття, 

схеми, приклади 

14 2 - 2 10 

- визначення сутності фандрейзингу та 

його основних понять; 
- принципи, завдання, напрямки 

діяльності фандрейзингу; 

- хто такі «донори» та способи взаємодії 

з ними; 
- правила успішного та причини 

невдалого фандрейзингу. 

Тема 4. Інструменти 

грантового 

фінансування та їх 

роль в реалізації 

наукових проєктів і 

програм 

16 4 - 2 10 

- сутність поняття «грант»; класифікацію 
грантів; 

- ключові аспекти грантової діяльності; 

- інформаційні джерела на пошук грантів 

та особливості роботи з ними; 
- міжнародні організації, що здійснюють 

фінансування науково-дослідних 

проєктів українських вчених. 

Тема 5. Написання 

наукового проєкту 
14 2 - 2 10 

- характерні риси успішного наукового 

проєкту; 

- основні етапи підготовки проєктної 

заявки; 
- стиль написання проєкту. 

Тема 6. База навичок 

для оформлення 

додаткових 

документів наукового 

проєкту 

12 2 - 2 8 

- сутність, структуру, види  та правила 

написання CV (резюме);  
- сутність, структуру та правила 

написання мотиваційного листа;  

- призначення та логіку оформлення 

рекомендаційного листа.  

Тема 7. Формування і 

розвиток проєктної 

команди 

10 2 - 2 6 

- значення людського чинника в 

управління проєктами; 

- сутність організаційної культури 
проєкту; 

- мету створення проєктної команди і 

завдання проєкт-менеджера; 

- етапи формування проєктної групи; 
- підходи до створення і функціонування 



координаційної групи проєкту; 

- мотиваційні аспекти роботи команди;  
- методи управління конфліктами в 

проєктах. 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

При викладанні навчальної дисципліни  для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності аспірантів передбачено застосування таких навчальних технологій, 

як: проблемні лекції, тренінги, семінари-дискусії, презентації, розв’язування 

творчих завдань, міні-лекції, робота в малих групах, мозкові атаки, кейс-метод, 

ділові та рольові ігри. 
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Політика щодо академічної доброчесності 

Плагіат та інші форми нечесної роботи недопустимі. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого 

підходу. 

 

Оцінювання  

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 

 Положення ЛДУФК: http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html 

 Робочої програми: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594 

 Порядку оцінювання: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597 
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