
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

          Управління науковими проектами 

 

1. Мета вивчення дисципліни  – формування у докторів філософії 

компетентностей щодо розробки, оцінки, виконання наукового проекту. 

Завдання курсу :  

- вивчення термінології дисципліни «Управління науковими 

проектами»; 

 - освоєння методологічних основ формування організаційного 

механізму управління науковими проектами;  

- вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами 

щодо вибору методів оцінки наукових проектів, форм їх 

документування та одержання соціального та освітнього ефектів; 

 - оцінювання результативності наукового проекту на різних його 

циклах;  

- набуття вмінь обґрунтовувати напрямки розробки та використання 

наукових проектів.  

2. Вивчення даної дисципліни гарантуватиме формування таких 

компетентностей: 

 

3. Інтегральна компетентність – здатність до проектної 

діяльності у сфері освіти, що включає вибір та обґрунтування актуальності 

проблеми структурування наукового проекту, його змістово-технологічного 

забезпечення та комплексного оцінювання ефективності  

 

4. Педагогічна компетентність: 

здатність:  

– обґрунтовувати доцільність розробки та впровадження проекту у 

сфері освітньої діяльності;  

– збирати і систематизувати інформацію для відбору проблем як 

предметів розробки наукового проекту, актуального на ринку освітніх 

послуг; 

– оцінювати стан, динаміку, ефективність використання потенційного 

ефекту від впровадження наукового проекту;  

– розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

забезпечення ефективності наукового проекту;  

 

Змістовий модуль 1. Механізми управління науковими проектами. 

Тема 1: Загальна характеристика управління проектами 

Тема 1. Проектні технології в освіті 

Тема 2. Загальна характеристика управління проектами 

Тема 3. Обгрунтування доцільності проекту 

Тема 4. Основні форми організації структури проекту 

Тема 5. Структуризація проекту 



 

 Змістовий модуль 2. Планування в управлінні науковими 

проектами 

Тема 1. Управління елементами наукового проекту 

Тема 2. Управління ризиками в проектах 

Тема 3. Управління якістю проектів 

Тема 4. Формування і розвиток проектної команди 

Тема 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом 

  

  

 

5. Обсяг вивчення навчальної дисципліни. На вивчення 

навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС/120 годин: 40 год 

аудиторних (16 год лекцій, 24 год практичних занять) і 80 год самостійної 

роботи. 

6. Форма семестрового контролю: екзамен. 

7. Інформація про викладача: Дутко О.М., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальним 

закладом. 
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