
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: Управління дослідницькими проектами / Management of research 

projects 

Шифр за ОНП: ОК8 

Категорія навчальної дисципліни: обов'язкова. 

Семестр: 3 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3. 

Результати навчання: застосування знань основних закономірностей пошуку 

інструментів фінансування наукових досліджень та особливостей подачі заявок до різних 

фондів дозволить успішно організувати та провести дослідження медико-біологічних 

аспектів підготовки спортсменів та медико-біологічного супроводу занять у оздоровчих 

видах спорту завдяки:  

знанням: основних тенденції у політиці ЄС щодо підтримки наукових досліджень та 

академічних обмінів; теоретичних положення щодо управління та адміністрування 

ресурсів, що фінансуються з структурних фондів ЄС, методології опрацювання 

аплікаційних внесків 

умінням: планувати, створювати наукові проекти та управляти ними; 

компліфікувати пропозиції на дофінансування наукових досліджень, складати заявки до 

структурних фондів ЄС. 

Зміст дисципліни: Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-

науковою програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності 

ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в  сфері фізичної 

культури і спорту та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, готувати аплікації з метою 

отримання грантів на розробку наукових досліджень, здатності до застосування у 

професійній діяльності знань про інструменти структурних фондів ЕС, спрямовані на 

підтримку наукових досліджень та мобільності науковців в рамках пріоритетів 2014-2020. 

Основні теми: засади Європейської грантової підтримки наукових досліджень та 

академічних обмінів; основні типи дослідницьких проектів, методологія опрацювання 

аплікаційних внесків; управління проектами, що фінансуються з європейських фондів. 

У дисципліні приділяється увага основним програмам та фінансовими 

інструментами, орієнтованими на Україну у структурних фондах ЄС 2014-2020, існуючим 

інструментам підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЕС на 2014-2020 рр.; 

розкриваються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану наукових досліджень; 

виробляються навички роботи з інтерфейсами інструментів підтримки наукових 

досліджень та академічних обмінів, а також вміння зі створення аплікаційних заявок до 

європейських проектів. Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів 

поточного контролю і заліку.  

Види навчальних занять: лекційне, практичне, консультація.  

Форми навчання: денна, заочна.  

Методи навчання: проблемно-пошуковий, дослідницький, комунікативний з 

елементами рольової та ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, презентація та усний захист проєктів), 

письмовий (вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, модульний та 

семестровий тестовий контроль. 

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 3). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та вправи для 

аудиторної та самостійної роботи, перелік тем для обговорення, перелік тем наукових 

рефератів, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового 

контролів.  

Мова навчання: українська. 
 


