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Загальний обсяг 

дисципліни: кредити ЄКТС 

/ години 

4/120 год. 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (22год.), самостійна робота (80год.) 

Вечірня форма: лекції (4год.), практичні (4год.), самостійна робота (112год.) 

Заочна форма: лекції (4год.), практичні (4год.), самостійна робота (112год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Не допускається порушення суб’єктами 

освітнього процесу академічної доброчесності: самостійне виконання 

здобувачами PhD навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю; контроль викладачем за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами; надання посилань на використанні джерела інформації; 

дотримання норм законодавства про авторське право.  

Відвідування занять. Курс передбачає колективну та індивідуальну роботу 

здобувачів PhD. 

Відвідування занять не є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. Можливість змішаного навчання за об’єктивних 

обставин (лікарняний,  карантинні умови тощо). Вчасне виконання навчальних 
завдань, передбачених навчальною та робочою програмами. Допускається 

вивчення дисципліни за індивідуальною траєкторією здобувача PhD.  

Можливість ліквідації здобувачами заборгованості у встановленні терміни (із 

зниженням оцінки на 1 бал за кожну тему, що перездається). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Підтримується. 

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси 

формування та забезпечення ефективності наукових проєктів, фінансове 

забезпечення наукової діяльності. 

Чому це треба вивчати? Даний курс спрямований на підготовку здобувачів PhD до здійснення науково-

проєктної діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення 

стратегії наукового проєкту; формування у здобувачів PhD необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок з методології управління науковими 

проєктами, як ефективного інструментарію істотного підвищення 
ефективності прийняття управлінських рішень. 

Мета курсу – підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до 

здійснення науково-проєктної діяльності; оволодіння ними методичним 

інструментарієм підготовки проєктних пропозицій, методикою написання та 

управління науковими проєктами, навичками здійснення ефективного 

проєктного менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Критично і системно оцінювати результати власної науково-дослідної роботи і 

результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань 

щодо досліджуваної проблеми, визначати перспективи подальших наукових 

розвідок. 

Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти у сфері 

психології, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове 
цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та 

прикладні проблеми психології з урахуванням соціальних, економічних, 

етичних і правових аспектів. 

Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми психології державною та іноземною 

мовами, готувати результати досліджень у вигляді наукових публікацій. 
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Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетентностей: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми психології на основі системного 

наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної доброчесності. 

Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні 

проєкти в сфері психології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, 

лідерство та відповідальність під час їх реалізації; забезпечувати дотримання 
прав інтелектуальної власності. 

Здатність оцінювати рівень власної фахової компетентності, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом життя, підвищувати професійну 

кваліфікацію, бути професійно мобільним. 

Уміння толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового 

пошуку в умовах інформаційного / цифрового суспільства. 

Зміст дисципліни 1. Загальна характеристика управління проєктами. 

2. Процес розробки наукового проєкту. 

3. Загальні підходи до планування і контролю проєктів. 

4. Сітьове і календарне планування проєкту. 

5. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. 

6. Контроль виконання проєкту. 
7. Управління ризиками наукових проєктів. 

8. Управління якістю проєктів. 

9. Організація процесу фінансування наукових проєктів. 

10. Інструменти грантового фінансування та їх роль в реалізації наукових 

проєктів і програм. 

11. Фінансування наукових проєктів за європейськими програмами. 

Обов’язкові завдання Практичні,  ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Філософія науки та інновацій. 

Методологія та методика наукових досліджень. 
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