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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок, які дозволять ефективно використовувати на практиці 

методології, моделі, методи та засоби професійного управління науковими 

проєктами на рівні, який відповідав би вимогам підготовки докторів філософії. 

Предметом дисципліни є наукові проєкти та методології професійного 

управління такими проєктами. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

Освоєння курсу спирається на знання, уміння, навички та компетенції, що 

були сформовані на попередніх рівнях вищої освіти. Перш за все мова йде про 

організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-

дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і 

комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності та її результатів.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

У дисципліні представлено специфіку проєктів в науковій сфері, можливість 

застосування методології управління проєктами в наукових проєктах, аспекти 

підготовки проєктних пропозицій, пошуку інвесторів, життєвий шлях наукового 

проєкту, особливості створення та розвитку проєктних команд, питання та 

проблеми виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, 

маркетингові дослідження в наукових проєктах, оцінки продукту проєкту з 

позиції привабливості для ринку, а також досвід передових країн світу у 

розвитку науки завдяки реалізації наукових проєктів. Проектне управління 

науковою діяльністю передбачається розглядати, з одного боку, як інструмент 

управління і розвитку наукової діяльності та з іншого, як предмет вивчення 

проектного менеджменту для молодих науковців в Україні. Дисципліна 

охоплює методологію наукометричних оцінок результативності наукової 

діяльності, аналітику кількісних закономірностей розвитку наукових проєктів.  

4. Завдання (навчальні цілі).  

Формування знань, умінь та навичок з професійного управління 

науковими проєктами. А саме: 

− сформувати комплексне уявлення про наукову діяльність як про 

складну організаційно-технічну систему; 

− ознайомити з термінологією та ключовими поняттями проєктного 

управління у галузі наукової діяльності та наукознавства; 

− усвідомити специфіку наукових проєктів ЗВО; 

− сформувати базові знання у галузі управління науковими проєктами, 

статистики науки, наукометрії та бібліометрії; 

− отримати уявлення про особливості наукової творчості, проблеми 

інтенсифікації наукової діяльності, підвищення ефективності праці науковців та 

наукових колективів; 

− вивчити методологію наукометричних оцінок результативності 

наукової діяльності та вміти виконувати аналіз кількісних закономірностей 

розвитку наукових проєктів; 
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− оволодіти методами наукового дослідження, навичками збору, 

обробки та інтерпретації інформації для коригування програми управління 

науковою діяльністю та систематизованими знаннями про сучасні проблеми 

управління наукою і освітою. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати термінологією та ключові поняття 

проєктного управління у галузі наукової 

діяльності та наукознавства 

Лекції та 

практичні 

заняття 

 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей, 

опитування, 

теоретичні 

питання на 

екзамені 

 

20% 

1.2 Мати уяву про стан, перспективу та 

особливості наукової творчості, проблеми 

інтенсифікації наукової діяльності, підвищення 

ефективності праці науковців та наукових 

колективів 

10% 

1.3 Знати основні види та елементи наукових 

проєктів; найважливіші принципи, функції та 

методи управління науковими проєктами, 

порядок їх розробки  

10% 

2.1 Вміти обирати тему та об’єкт дослідження, 

розробляти алгоритм досліджень стосовно 

своєї спеціальності, розробляти нові 

інформаційно-технічні рішення за 

запропонованою тематикою наукових 

проєктів, реалізовувати і координувати 

процеси життєвого циклу інформаційних 

технологій, систем і програмних продуктів 

Практична 

робота 1 

Практична 

робота 2 

Захист, 

практичні 

питання на 

екзамені  

 

10% 

2.2 Вміти використовувати сучасні інформаційні 

технології та розвивати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання для успішного 

розв’язання технічних задач та супроводу 

наукових проєктів. 

Практична 

робота 2 

10% 

2.3 Вміти використовувати методи наукових 

дослідження, навички збору, обробки та 

інтерпретації інформації для коригування 

програми управління науковими проєктами 

та систематизованими знаннями про сучасні 

проблеми управління наукою і освітою 

Практична 

робота №1 

10% 

 

3.1 Розробка презентації та аудиторний захист 

результатів виконання практичних робіт 

Практичні 

роботи 
Індивідуальн

ий захист 

виконання 

завдання, 

тестування 

До 15% 

3.2 Творчо і ефективно використовувати 

отримані знання з професійного проєктного 

управління для організації та супроводу 

науково-дослідної діяльності 

Практичні 

роботи 

4.1 Виконання завдань самостійної роботи 

Теми 

самостійного 

опрацювання 

Захист 

результатів 

виконання 

самостійної 

роботи 

 

До 15% 
4.2 

Продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні рішення чи 

надані пропозиції, які можуть впливати на 

результати науково-технічної діяльності 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

Програмні результати навчання  

(освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», ступінь вищої освіти - доктор філософії) 
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7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання аспірантів: 

Рівень досягнення усіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами тестування за лекційним матеріалом, написання письмових 

самостійних робіт, захисту результатів практичних занять та контрольного 

підсумкового тестування. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування 

на належному рівні така: 

• результати навчання 1-(знання) - до 40% ; 

• результати навчання 2-(вміння) - до 30% ; 

• результати навчання 3-(комунікація) - до 15% ; 

• результати навчання 4-(автономність) - до 15%. 

7.2. Організація оцінювання: 

Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. Усі завдання 

по дисципліні оформлюються згідно вимог методичних вказівок по дисципліні в 

електронному вигляді, завантажуються та зберігаються в системі електронного 

навчання. Завершується дисципліна – екзаменом. 

Виконання практичних робіт відбувається індивідуально за обраною та 

погодженою із викладачем темою. 

Кожна з практичних робіт оцінюється до 20 балів. Таким чином, за комплекс 

практичних занять аспірант може отримати до 40 балів. Після завершення 

виконання відповідних практичних робіт відбувається їх захист. Після 

аудиторної частини виконання практичних робіт аспіранту надається час на 

самостійне опрацювання отриманих результатів та підготовки до їх захисту. За 

день до захисту, аспіранти самостійно та автономно завантажують результати 

виконання практичних робіт в електронному вигляді в систему електронного 

навчання для попередньої оцінки викладачем. 

Захист робіт відбувається на практичному занятті, згідно з розкладом. 

Оцінка за комплекс практичних робіт проставляється викладачем та не може 

перевищувати 40 балів. Ця оцінка зараховується аспіранту в якості складової за 

виконання практичної підготовки протягом семестру.  

На останньому лекційному занятті дисципліни передбачено проведення 

підсумкової модульної контрольної роботи (ПМКР). Оцінка за таку роботу не 

може перевищувати 20 балів.  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки за дисципліну є 

досягнення сумарно не менш як 60% від максимально можливої кількості балів [2]. 

Для аспірантів, які протягом вивчення дисципліни не досягли мінімального 

рубіжного рівня оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) 

проводиться підсумкова семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за 

яку не може перевищувати 30% підсумкової оцінки з дисципліни (до 30 балів за 

стобальною шкалою).  

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: бали за екзамен 

виставляються аспіранту на підставі письмового екзамену, який складається з 
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теоретичної (результати навчання 1.1. – 1.3) та практичної частини (результати 

навчання 2.1 – 2.3 та 3.1 – 3.2). 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час вивчення дисципліни 

він не виконав та не захистив всі практичні роботи. Максимальна оцінка за 

екзамен складає 40 балів. Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для 

отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 

 
Практичні 

роботи 

ПМКР  

(за матеріалами 

лекцій) 

Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 12 24 60 

Максимум 40 20 40 100 

 

Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни / Fail 0-34 
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88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/

п 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
Лаборат

орні 
Практич

ні 

Самості
йна 

робота 
1 2 3 4 5 6 

1 
Вступ  

Тема 1. Управління проєктами як особливий 
вид управління. Базові поняття і визначення  

2 - - 10 

2 
Тема 2. Особливості наукових проєктів та 
методологій управління такими проєктами 

2 - - 10 

3 
Тема 3. Організація управління науковими 
проєктами 

2 - - 10 

4 
Тема 4. Основні функції та компоненти 
професійного управління науковими 
проєктами 

2 - - 19 

5 

Тема 5. Засоби управління науковими 
проєктами 

Практична робота 1 «Моделі та методи 
управління науковими проєктами ЗВО» 

2 - 2 10 

6 
Тема 6. Проблеми управління науковими 
проєктами у ЗВО 

2 - - 10 

7 
Тема 7. Оцінювання результатів наукових 
проєктів. 

2 - - 10 

8 

Тема 8. Кількісні закономірності розвитку 
наукових проєктів 

Практична робота 2 «Оцінка ефективності 
наукових проєктів».  

2 - 2 19 

9 
Підсумкова контрольна робота  

(за матеріалами лекцій) 
2 - - - 

 ВСЬОГО 18 - 4 98 

 

Загальний обсяг 120 год. в тому числі 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 98 год. 

 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка- К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 
112 с. 
2. Khlevna, I., Teslia, I., Grygor, O., Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O. 
Structure and Functions of Supporting Subsystems in Management of Project-
Oriented Businesses of Companies. International Scientific and Technical Conference 
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on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2, pp. 379–382. 
3. Khlevna, I., Teslia, I., Yehorchenkov, O., Zaspa, H., Khlevnyi, A.The concept of 
integrated information technology of enterprises project activities management 
implementation. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2851, pp. 
143–152. 
4.  Khlevna, I., Teslia, I., Yehorchenkova, N...Khlevnyi, A., Veretelnyk, V. 
Developing a systems engineering concept for digitalizing higher education 
institutions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 
2020, 6(2-108), pp. 6–20. 
5. Khlevna, I., Yehorchenkova, N., Teslia, I., Yehorchenkov, O., Kubiavka, L., 
Management of online learning through modeling of non-force interaction of 
information agents. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1019, pp. 
223–233 
6. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту 
(поведінкової компетенції): навч.посібн. / В.В.Морозов, А.М.Чередніченко, 

Т.І.Шпільова; за ред.В.В.Морозова; Ун-т економіки та права «КРОК». − К. 

Таксон, 2009. − 464с. 
7. Шейко, В. М.. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 
Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко .- 3-тє вид., стереотип.- К. : Знання-
Прес, 2003.- 295 с 
8. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://mon.gov.ua/activity/nauka/naukova-diyalnist-u-
vnz/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html (26.08.2019) 
9.  Буй Д. SCOPUS та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі 
відповіді / Д. Буй, А. Білощицький, В. Гогунський // Вища кшола, наукове-
практичне видання 4(118)/2014, с. 27-41 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://opu.ua/upload/files/main/VS-4_2014.pdf (15.08.2019) 
10. Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази 
даних SCOPUS. / О.В. Кирилова // Збірник нормативних документів з питань 
упорядкування видавничої діяльності установ НАН України - К. : 
Академперіодика, 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://opu.ua/science/publication_rs (13.08.2019). 
11. Правові, фінансові та управлінські аспекти участі в проектах Програми 
12. «Горизонт 2020»: інформаційні матеріали / Укладачі: С. І. Сидоренко, С. М. 
Шукаєв, 
13. М. О. Зеленська, Ю. В. Лашина, А. І. Олешкевич, А. О. Романко, І. А. 
Владимирський. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 52 с. 
14.  Сусліков Л.М., Студеняк І.П.УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ. 
Електронний навчальний посібник для аспірантів всіх спеціальностей. Ужгород 
2022. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28778 
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