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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів – 8

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)
017 Фізична культура і
спорт

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Обов’язкова
Рік підготовки:
I-й
I-й

Змістових модулів – 8
Індивідуальне науководослідне завдання –
підготувати наукову статтю
Загальна кількість годин 240
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача - 6

заочна форма
навчання

Семестр
1-й

Ступінь вищої освіти:
«Доктор філософії»

2-й
1-й
2-й
Лекції
30 год.
8-год.
Практичні, семінарські
50 год.
10 - год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
160 год.
222 год.
Залік
Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: сприяти формуванню професійних знань, вмінь та навиків щодо теоретикометодологічних аспектів наукових досліджень та управління науковими проектами, зокрема
з питань розвитку науки у фізичній культурі та спорті, сучасних інформаційних технологій у
науковій діяльності, підтримки наукової етики та проведення досліджень у фізичній культурі і
спорті, способів посилення напрямів міжнародної наукової і ділової кооперації та інтеграції в
освітньо-науковому середовищі, застосування механізмів управління науковими проектами
та методичного інструментарію підготовки проектних пропозицій та грантових заявок.
Завдання:
- ознайомлення аспірантів з основними категоріями й термінами, що
використовуються у наукових дослідженнях з фізичної культури і спорту;
- формування знань щодо наявних проблем розвитку науки та наукового прогресу;
- набуття аспірантами навиків організації наукових досліджень;
- формування у аспірантів вмінь дотримуватися етичних принципів та визначеної
Законом України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту» правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та провадження наукової
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів досягнень.
- сприяти розвитку у аспірантів вмінь щодо посилення напрямів міжнародної наукової і
ділової кооперації та інтеграції в освітньо-науковому середовищі;

- формування знань щодо теоретико-методологічних аспектів та механізмів управління
науковими проектами;
- ознайомлення аспірантів з методичним інструментарієм підготовки проектних
пропозицій та грантових заявок;
- сприяти формуванню творчого мислення при вирішенні загальних та часткових
завдань науково-дослідної діяльності;
- сприяти формуванню у аспірантів інтересу до проведення науково-дослідної роботи;
- сприяти формуванню у аспірантів бажання вчитися упродовж життя і вдосконалювати
з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.
Компетентності, формування яких передбачено навчальною дисципліною:
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері
освіти (фізичної культури і спорту), що передбачає застосування теорій, технологій та методів
відповідних наук та педагогіки, фізичного виховання і спорту і характеризується
комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в
навчальних закладах освіти; володіння фундаментальними світоглядними знаннями, що
сприяють набуттю критичного і гнучкого наукового мислення.
ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел,
проводити критичний аналіз та оцінку, синтез новітніх ідей, застосовувати з цією метою
сучасні методи наукового моделювання, інформаційне та програмне забезпечення.
ЗК 4. Здатність організовувати власне наукове дослідження: формулювати та
вирішувати наукові проблеми, самостійно проводити ґрунтовні дослідження, результати яких
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
ЗК 9. Здатність до розв’язування складних завдань, розуміння відповідальності за
результат роботи з урахуванням бюджетних витрат та персональної відповідальності.
ЗК 10. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
ЗК 12. Здатність демонструвати навички роботи в науковому колективі, створювати нові
ідеї.
ЗК 13. Здатність підготувати пропозиції на фінансування наукових досліджень,
управляти науковими проектами, складати звітну документацію, реєструвати права
інтелектуальної власності.
ЗК 14. Здатність застосовувати методологію наукової та освітньої діяльності, вміти
швидко адаптуватися до змін та творчо застосовувати новітні наукові технології, проявляти
гнучкість мислення.
ЗК 15. Здатність працювати у комп’ютерних мережах, зберігати та аналізувати
інформацію, використовувати сучасні методи пошуку науково-технічної інформації в Інтернет
ресурсах.
ЗК 16. Здатність планувати та управляти часом, чітко формулювати цілі, застосовувати
різноманітні методики, технології та практики тайм-менеджменту, які сприятимуть
ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб.
ЗК 19. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК 22. Здатність і готовність до підготовки, проведення та участі у наукових семінарах,
конференціях, оприлюднення результатів наукових досліджень в зарубіжних та
спеціалізованих фахових наукових виданнях України.
ФК 2. Здатність використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових
досліджень, що спрямовані на гносеологічне пізнання досліджуваних явищ та синтезу
інституціональних засад галузі.
ФК 3. Здатність налагоджувати комунікативні зв’язки для забезпечення громадської
підтримки державних рішень у сфері фізичної культури та спорту.

ФК 4. Здатність розробляти науково обґрунтовані пропозиції, рекомендації та програми
з удосконалення сучасних технологій у фізичній культурі та спорті.
ФК 7. Здатність до соціальної відповідальності та наукової етики.
ФК 11. Здатність збирати та аналізувати наукову інформацію, враховувати сучасні
тенденції розвитку фізичної культури та спорту та використовувати досягнення науки в
професійній діяльності.
ФК 12. Здатність проводити патентній пошук з метою патентоздатності наукової
діяльності у фізичній культурі та спорті.
ФК 15. Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну
практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших
проблем, пов’язаних зі сталим розвитком у галузі фізичної культури та спорту.
ФК 16. Здатність оцінити рівень показників якості та інноваційні ризики комерціалізації
наукових проектів.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, вивчених раніше):
дисципліни, що вивчалися на другому рівні вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична
культура і спорт.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
знати: принципи наукової етики; алгоритми розв’язання конкретних проблем фізичної
культури та спорту шляхом проведення оригінальних досліджень, якість яких відповідає
сучасним міжнародному та національному рівням; особливості формування структури
досліджень; закономірності та перспективні напрями наукових досліджень у фізичній
культурі та спорті; наукові закони та принципи для вирішення фундаментальних проблем у
фізичній культурі та спорті, а також дотичних предметних областей; особливості
опрацювання наукової літератури, яка має відношення до сфери наукових інтересів
здобувача; специфіку наукового стилю академічного письма; особливості роботи з
сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними
платформами (Sсорus, Web оf Sсіеnсе та ін.); загальномовні й функціонально-стилістичні
мовні норми; правила оформлення основних міжнародних стилів цитування та посилання у
наукових роботах; алгоритми відбору релевантної літератури і добору видання для власної
публікації; критерії ідентифікації сумнівних псевдонаукових видань; методів перевірки
власних рукописів на наявність інноваційних ідей (або плагіату, рерайту); переліку
найкращих пошукових систем, наукометричних баз даних наукової літератури та
електронних бібліотек і депозитаріїв; теоретико-методологічних аспектів та механізмів
управління науковими проектами, підготовки проектних пропозицій з проблем фізичної
культури та спорту відповідно до цілей сталого розвитку; особливостей доведення
результатів власних наукових досліджень та їх публічного представлення та/або обговорення
з науковою спільнотою; особливостей використання сучасних засобів візуальної презентації
результатів досліджень.
вміти: використовувати знання з методології та основ планування науково-дослідної
роботи, комплексного підходу до вибору методів дослідження і збору наукової інформації
відповідно до поставлених завдань та напрямків; формувати структуру дослідження,
визначати перспективні напрями наукових досліджень
галузі, застосовувати набуті
теоретичні знання з дисципліни у науково-дослідній діяльності; описувати результати
наукових досліджень у фахових публікаціях вітчизняних та закордонних спеціалізованих
виданнях, в тому числі внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science або
аналогічних баз; проводити та організовувати семінари, конференції та інші наукові заходи;
підготувати презентацію та інформацію для її представлення; підготувати проектну
пропозицію з проблем фізичної культури та спорту відповідно до цілей сталого розвитку;

виступати на нарадах, представляти інформацію своїм колегам та/або спілкуватися з
командою; застосовувати сучасні інформаційні (зокрема, пошукові системи, електронні
бібліотеки тощо) та освітні ресурси (освітні сайти, всесвітні освітні мережі, міжнародні
інтернет-проекти, освітні відеоконференції, віртуальні навчальні кабінети та блоги),
інформаційну мережу Інтернет у процесі навчальної діяльності й проведення науководослідної роботи; вести блоги на спортивно-оздоровчу тематику через створення в існуючих
соціальних мережах інтернет-сторінок; застосовувати теоретичні, практичні та статистичні
методи дослідження з метою вирішення поставлених завдань у відповідності до галузі
фізичної культури та спорту з метою отримання наукових результатів; логічно пов’язувати та
інтегрувати знання з різних категорій науково-методичної й практичної діяльності
(здійснювати теоретичне абстрагування) та впроваджувати їх в практичну діяльність.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Наука та її основні категорії й терміни.
Тема 1. Наука як вид діяльності. 1. Роль науки в українському суспільстві.
2. Характеристика та ознаки наукової діяльності. 3. Загальна характеристика науководослідницьких дій.
Тема 2. Наукові терміни та поняття, що застосовуються у науковому дослідженні
здобувача наукового ступеня. 1. Основні наукові категорії. 2. Додаткові теоретико-методичні
поняття.
Тема 3. Дослідницькі завдання здобувача третього освітньо-наукового ступеня.
1. Вимоги до рівня кваліфікації особи, що здобуває науковий ступінь. 2. Перелік програмних
компетентностей та результатів навчання, що є необхідними для успішної професійної
діяльності за певною спеціальністю. 3. Присудження наукових ступенів спеціалізованими
вченими радами.
Змістовний модуль 2. Проблема розвитку науки та науковий прогрес.
Тема 4. Основні тенденції розвитку науки. 1. Стан наукової сфери в сучасній Україні.
2. Ставлення до вітчизняної науки з боку суспільства, ЗМІ, бізнес-структур і зарубіжних
наукових організацій.
Тема 5. Перспективи розвитку сучасного наукового знання. 1. Технологія наукового
пізнання. 2. Побудова наукової теорії. 3. Державна політика України щодо розвитку науки.
Тема 6. Проблеми популяризації науки. 1. Фактори, що перешкоджають розвитку
науки. 2. Критерії якості наукових публікацій. 3. Комерціалізація наукових досліджень.
4. Міжнародна наукова та ділова кооперація й комунікація вчених.
Змістовний модуль 3. Основи організації наукових досліджень.
Тема 7. Формування структури дослідження. 1. Порядок здійснення наукового
дослідження. 2. Складання плану наукового дослідження. 3. Особливості вибору та
формулювання проблеми і теми наукового дослідження.
Тема 8. Класифікація наукових досліджень у фізичній культурі і спорті. 1. Основні
види наукових досліджень. 2. Зміст підготовчої, емпірико-теоретичної та праксеологічної
стадій наукового дослідження. 3. Апробація результатів наукового дослідження.
Тема 9. Основні вимоги до наукового стилю. 1. Критерії комунікативної повноцінності
наукового викладу дослідження. 2. Правила оформлення списку використаної літератури.
3. Перелік журналів, до яких можна подавати результати досліджень у фізичній культурі і
спорті.

Змістовний модуль 4. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.
Тема 10. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення у фізичній культурі і спорті
– історія розвитку та основні складові сучасних інформаційних технологій. 1. Історія
розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення у фізичній культурі і спорті. 2.
Основні складові сучасних інформаційних технологій та їх характеристика.
Тема 11. Мережні сервіси у науковій діяльності. 1. Загальна характеристика наукової
роботи з ресурсами Інтернет-мережі. 2. Формування навиків використання сервісів мережі
Інтернет у межах проведення наукових досліджень.
Тема 12. Програмні продукти для здійснення наукової діяльності у фізичній культурі і
спорті. 1. Загальна характеристика наукової роботи з програмними продуктами.
2. Можливості використання програмного забезпечення персонального комп’ютера та
технічних засобів у наукової діяльності.
Змістовний модуль 5. Наукова етика організації та проведення досліджень у
фізичній культурі і спорті.
Тема 13. Розширений глосарій термінів та понять з академічної доброчесності.
1. Поняття академічної доброчесності. 2. Основні види порушень академічної доброчесності.
3. Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у
ЗВО України. 4. Академічна відповідальність. 5. Особливості перевірки наукових робіт на
академічний плагіат.
Тема 14. Етичний кодекс та етична комісія. 1. Етичний кодекс академічної установи.
2. Інструменти підвищення ефективності кодексу академічної етики. 3. Склад етичної комісії.
Тема 15. Авторське право та інтелектуальна власність. 1. Правове регулювання
інтелектуальної власності в Україні. 2. Правила заповнення заяви про реєстрацію авторського
права на твір.
Змістовний модуль 6. Посилення напрямів міжнародної наукової і ділової
кооперації та інтеграції в освітньо-науковому середовищі.
Тема 16. Основні правила міжнародної наукової діяльності та алгоритм опрацювання
наукової літератури. 1. Адаптовані десять простих правил для вчених-початківців від
Едуардо Морено, Хосе-Марія Гуттіерес (Коста Ріка). 2. Поради міжнародних експертів як
краще підготувати наукову статтю.
Тема 17. Створення наукових знань. 1. Найкращі пошукові системи. 2. Наукометричні
бази даних наукової літератури. 3. Перелік електронних бібліотек. 4. Алгоритм опрацювання
наукової літератури.
Тема 18. Розповсюдження наукових знань. 1. Як підготувати наукову доповідь (поради
від академіка А. Г. Наумівця). 2. Поради як обирати науковий журнал. 3. Поради
міжнародних експертів на що звернути увагу перед подачею статті на рецензування в
міжнародний журнал.
Змістовний модуль 7. Теоретико-методологічні аспекти та механізми управління
науковими проектами.
Тема 19. Загальна характеристика управління науковими проектами. 1. Сутність
управління науковими проектами. 2. Процес прийняття рішень, роль і майстерність
учасників. 3. Основні правила управління науковими проектами.
Тема 20. Розробка концепції наукового проекту. 1. Обґрунтування доцільності
наукового проекту. 2. Основні форми організації структури проекту.

Тема 21. Загальні підходи до планування і контролю наукових проектів.
1. Структуризація наукового проекту. 2. Специфіка планування наукового проекту.
3. Контроль виконання наукових проектів.
Змістовний модуль 8. Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій
та грантових заявок.
Тема 22. Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій та грантових
заявок. 1. Технічні й організаційні підходи до проекту. 2. Управління ризиками у наукових
проектах. 3. Управління якістю наукових проектів. 4. Грантові заявки.
Тема 23. Ефективний проектний менеджмент. 1. Залучення джерел фінансування
наукових проектів. 2. Методи проектної діяльності. 3. Завдання при закінченні проектної
діяльності.
Тема 24. Академічна мобільність науковців. 1. Формування міждисциплінарних
наукових команд. 2. Розвиток проектної команди. 3. Комунікація у проектній групі.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Назви змістових модулів і
тем
усього
у тому числі
усього
у тому числі
Л сем п інд с.р.
л сем лаб інд с.р.
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10 11 12 13
Змістовний модуль 1. Наука та її основні категорії й терміни.
Тема 1. Наука
як
вид
10
2
2
6
10
2 2
6
діяльності.
Тема 2. Наукові терміни та
10
2
2
6
10
10
поняття,
що
застосовуються
у
науковому дослідженні
здобувача
наукового
ступеня.
Тема 3. Дослідницькі
10
2
2
6
10
10
завдання
здобувача
третього
освітньонаукового ступеня.
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
2 2
26
модулем 1
Змістовний модуль 2. Проблема розвитку науки та науковий прогрес.
Тема 4. Основні тенденції
10
2
2
6
10
2
8
розвитку науки.
Тема 5. Перспективи
10
2
2
6
10
10
розвитку
сучасного
наукового знання.
Тема 6. Проблеми
10
2
2
6
10
10
популяризації науки.
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
0 2
28
модулем 2
Змістовний модуль 3. Основи організації наукових досліджень.
Тема 7. Формування
10
2
4
4
10
10
структури дослідження.

Тема 8. Класифікація
10
10
10
10
наукових досліджень у
фізичній культурі і спорті.
Тема 9. Основні вимоги до
10
2
8
10
10
наукового стилю.
Разом за змістовним
30
2
6
22
30
0 0
30
модулем 3
Змістовний модуль 4. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.
Тема 10. Комп’ютерна
10
2
4
4
10
2 2
6
техніка та програмне
забезпечення у фізичній
культурі і спорті – історія
розвитку
та
основні
складові
сучасних
інформаційних
технологій.
Тема 11. Мережні сервіси
10
2
8
10
10
у науковій діяльності.
Тема 12. Програмні
10
2
2
6
10
10
продукти для здійснення
наукової діяльності у
фізичній культурі і спорті.
Разом за змістовним
30
4
8
18
30
2 2
26
модулем 4
Змістовний модуль 5. Наукова етика організації та проведення досліджень у фізичній
культурі і спорті.
Тема 13. Розширений
10
2
2
6
10
2 2
6
глосарій
термінів
та
понять з академічної
доброчесності.
Тема 14. Етичний кодекс
10
2
8
10
10
та етична комісія.
Тема 15. Авторське право
10
10
10
10
та
інтелектуальна
власність.
Разом за змістовним
30
2
4
24
30
2 2
26
модулем 5
Змістовний модуль 6. Посилення напрямів міжнародної наукової і ділової кооперації та
інтеграції в освітньо-науковому середовищі.
Тема 16. Основні правила
10
2
2
6
10
10
міжнародної
наукової
діяльності та алгоритм
опрацювання
наукової
літератури.
Тема 17. Створення
10
2
8
10
10
наукових знань.
Тема 18. Розповсюдження
10
2
8
10
10
наукових знань.
Разом за змістовним
30
4
4
22
30
0 0
28

модулем 6
Змістовний модуль 7. Теоретико-методологічні аспекти та механізми управління
науковими проектами.
Тема 19. Загальна
10
2
2
6
10
2 2
8
характеристика
управління
науковими
проектами.
Тема 20. Розробка
10
2
8
10
10
концепції
наукового
проекту.
Тема 21. Загальні підходи
10
4
4
10
10
до планування і контролю
наукових проектів.
Разом за змістовним
30
2
8
18
30
2 2
28
модулем 7
Змістовний модуль 8. Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій та
грантових заявок.
Тема 22. Методичний
10
2
2
6
10
10
інструментарій підготовки
проектних пропозицій та
грантових заявок.
Тема 23. Ефективний
10
2
2
6
10
10
проектний менеджмент.
Тема 24. Академічна
10
4
6
10
10
мобільність науковців.
Разом за змістовним
30
4
8
18
30
0 0
30
модулем 8
Усього годин:
240
30 50
160
240
8 10
222
№
з/п
1
1
2
3
2
4
5
6
3
7
8
9

5. Теми практичних занять
Назва практичного заняття
Змістовний модуль 1. Наука та її основні категорії й терміни.
Наука як вид діяльності.
Наукові терміни та поняття, що застосовуються у
науковому дослідженні здобувача наукового ступеня.
Дослідницькі завдання здобувача третього освітньо-наукового
ступеня.
Змістовний модуль 2. Проблема розвитку науки та науковий
прогрес.
Основні тенденції розвитку науки.
Перспективи розвитку сучасного наукового знання.
Проблеми популяризації науки.
Змістовний модуль 3. Основи організації наукових досліджень.
Формування структури дослідження.
Класифікація наукових досліджень у фізичній культурі і спорті.
Основні вимоги до наукового стилю.

Кількість
аудиторних
годин
6
2
2
2
2
0
2

0

6

2

2
2
2
6
2
2
2

2
0
0
0
0
0
0

4
10
11
12
5
13
14
15
6
16
17
18
7
19
20
21
8
22
23
24

№
з/п
1
1
2
3
2
4
5
6
3
7

Змістовний модуль 4. Сучасні інформаційні технології у науковій
діяльності.
Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення у фізичній культурі і
спорті – історія розвитку та основні складові сучасних інформаційних
технологій.
Мережні сервіси у науковій діяльності.
Програмні продукти для здійснення наукової діяльності у фізичній
культурі і спорті.
Змістовний модуль 5. Наукова етика організації та проведення
досліджень у фізичній культурі і спорті.
Розширений глосарій термінів та понять з академічної доброчесності.
Етичний кодекс та етична комісія.
Авторське право та інтелектуальна власність.
Змістовний модуль 6. Посилення напрямів міжнародної наукової і
ділової кооперації та інтеграції в освітньо-науковому середовищі.
Основні правила міжнародної наукової діяльності та алгоритм
опрацювання наукової літератури.
Створення наукових знань.
Розповсюдження наукових знань.
Змістовний модуль 7. Теоретико-методологічні аспекти та
механізми управління науковими проектами.
Загальна характеристика управління науковими проектами.
Розробка концепції наукового проекту.
Загальні підходи до планування і контролю наукових проектів.
Змістовний модуль 8. Методичний інструментарій підготовки
проектних пропозицій та грантових заявок.
Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій.
Методичний інструментарій підготовки грантових заявок.
Академічна мобільність науковців.
Разом
6. Самостійна робота
Назва практичного заняття
Змістовний модуль 1. Наука та її основні категорії й терміни.
Наука як вид діяльності.
Наукові терміни та поняття, що застосовуються у
науковому дослідженні здобувача наукового ступеня.
Дослідницькі завдання здобувача третього освітньо-наукового
ступеня.
Змістовний модуль 2. Проблема розвитку науки та науковий
прогрес.
Основні тенденції розвитку науки.
Перспективи розвитку сучасного наукового знання.
Проблеми популяризації науки.
Змістовний модуль 3. Основи організації наукових досліджень.
Формування структури дослідження.
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Кількість
аудиторних
годин
18
26
6
6
6
10
6

10

18

28

6
6
6
22
4

8
10
10
30
10

8
9
4
10
11
12
5
13
14
15
6
16
17
18
7
19
20
21
8
22
23
24

Класифікація наукових досліджень у фізичній культурі і спорті.
Основні вимоги до наукового стилю.
Змістовний модуль 4. Сучасні інформаційні технології у науковій
діяльності.
Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення у фізичній культурі і
спорті – історія розвитку та основні складові сучасних інформаційних
технологій.
Мережні сервіси у науковій діяльності.
Програмні продукти для здійснення наукової діяльності у фізичній
культурі і спорті.
Змістовний модуль 5. Наукова етика організації та проведення
досліджень у фізичній культурі і спорті.
Розширений глосарій термінів та понять з академічної доброчесності.
Етичний кодекс та етична комісія.
Авторське право та інтелектуальна власність.
Змістовний модуль 6. Посилення напрямів міжнародної наукової і
ділової кооперації та інтеграції в освітньо-науковому середовищі.
Основні правила міжнародної наукової діяльності та алгоритм
опрацювання наукової літератури.
Створення наукових знань.
Розповсюдження наукових знань.
Змістовний модуль 7. Теоретико-методологічні аспекти та
механізми управління науковими проектами.
Загальна характеристика управління науковими проектами.
Розробка концепції наукового проекту.
Загальні підходи до планування і контролю наукових проектів.
Змістовний модуль 8. Методичний інструментарій підготовки
проектних пропозицій та грантових заявок.
Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій та
грантових заявок.
Методичний інструментарій підготовки проектних пропозицій та
грантових заявок.
Академічна мобільність науковців.
Разом

10
8
18

10
10
26

4

6

8
6

10
10

24

26

6
8
10
22

6
10
10
30

6

10

8
8
18

10
10
28

6
8
4
18

8
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10
30

6

10

6

10

6
160

10
222

7. Методи навчання
Методи навчання за джерелами передавання і характером сприймання інформації словесні методи навчання (розповідь, пояснення); наочні методи (використання презентацій,
демонстрацій, ілюстрацій); практичні методи навчання (письмові вправи; підготовчі, пробні,
тренувальні, творчі вправи). Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності
(проблемний виклад; частково-пошуковий метод, дослідницький метод). Методи навчання
за стимулюванням навчальної діяльності (навчальна дискусія, забезпечення успіху в
навчанні, пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу у процесі викладання, створення
ситуації новизни, опора на життєвий досвід здобувача вищої освіти; стимулювання обов'язку
і відповідальності в навчанні). Методи навчання за бінарною класифікацією - використання
інформаційно-повідомлювального,
пояснювального,
інструктивно-практичного,
пояснювально-спонукального методів викладання.

8. Методи контролю
1. Поточний контроль (усний, письмовий, тестовий контроль, самоконтроль і
самооцінка) з теми заняття, у тому числі з самостійної роботи за усіма формами
передбаченими робочою програмою.
2. Складання заліку з дисципліни.
Підсумкова кількість балів за змістовий модуль визначається, як сума балів за
результатами поточного контролю та самостійної роботи з усіх тем.
Підсумкова оцінка включає в себе суму середнього арифметичного балів змістових
модулів та балів заліку.
Контрольні питання до змістового модулю № 1
1. Роль науки в українському суспільстві.
2. Характеристика та ознаки наукової діяльності.
3. Надати загальну характеристику науково-дослідницьких дій.
4. Пояснити сутність основних наукових категорій (наука, наукове дослідження,
методика, методологія, об’єкт, суб’єкт, проблема, гіпотеза, теорія, поняття, категорія,
термінологія).
5. Надати визначення теоретико-методичним поняттям (принцип, думка, аксіома,
закон, закономірність, ідея, концепція, логічні методи пізнання).
6. Вимоги до рівня кваліфікації особи, що здобуває науковий ступінь.
7. Надати перелік програмних компетентностей та результатів навчання, що є
необхідними для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.
8. Пояснити сучасний порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими
вченими радами.
Контрольні питання до змістового модулю № 2
1. Описати стан наукової сфери в сучасній Україні.
2. Охарактеризувати ставлення до вітчизняної науки з боку суспільства, ЗМІ, бізнесструктур і зарубіжних наукових організацій.
3. Описати технологію наукового пізнання.
4. Пояснити особливості побудови наукової теорії.
5. Роль та особливості державної політики України щодо розвитку науки.
6. Надати перелік факторів, що перешкоджають розвитку науки.
7. Назвати критерії якості наукових публікації.
8. Пояснити процес комерціалізації наукових досліджень.
9. Пояснити особливості міжнародної наукової та ділової кооперації й комунікації
вчених.
Контрольні питання до змістового модулю № 3
1. Описати порядок здійснення наукового дослідження.
2. Надати складання плану наукового дослідження.
3. Пояснити особливості вибору та формулювання проблеми і теми наукового
дослідження.
4. Назвати основні види наукових досліджень.
5. Описати зміст підготовчої, емпірико-теоретичної та праксеологічної стадій наукового
дослідження.
6. Пояснити процес апробації результатів наукового дослідження.
7. Надати перелік критеріїв комунікативної повноцінності наукового викладу
дослідження.

8. Правила оформлення списку використаної літератури.
9. Перелік журналів, до яких можна подавати результати досліджень у фізичній
культурі і спорті.
Контрольні питання до змістового модулю № 4
1. Історія розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення у фізичній
культурі і спорті.
2. Основні складові сучасних інформаційних технологій та їх характеристика.
3. Загальна характеристика наукової роботи з ресурсами Інтернет-мережі.
4. Особливості використання сервісів мережі Інтернет у межах проведення наукових
досліджень.
5. Загальна характеристика наукової роботи з програмними продуктами.
6. Можливості використання програмного забезпечення персонального комп’ютера та
технічних засобів у наукової діяльності.
Контрольні питання до змістового модулю № 5
1. Дати визначення поняттю «академічна доброчесність».
2. Основні види порушень академічної доброчесності.
3. Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів
доброчесності у ЗВО України.
4. Академічна відповідальність.
5. Особливості перевірки наукових робіт на академічний плагіат.
6. Етичний кодекс академічної установи.
7. Інструменти підвищення ефективності кодексу академічної етики.
8. Склад етичної комісії.
9. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні.
10. Правила заповнення заяви про реєстрацію авторського права на твір.

академічної

Контрольні питання до змістового модулю № 6
1. Назвіть адаптовані десять простих
правил
для
вчених-початківців
від
Едуардо Морено, Хосе-Марія Гуттіерес (Коста Ріка).
2. Назвіть найкращі пошукові системи.
3. Назвіть наукометричні бази даних наукової літератури.
4. Назвіть електронні бібліотеки.
5. Як підготувати наукову доповідь (за порадою від академіка А. Г. Наумівця)?
6. Як краще підготувати наукову статтю (за порадами міжнародних експертів)?
7. Як обирати науковий журнал?
8. На що звернути увагу перед подачею статті на рецензування в міжнародний журнал?
Контрольні питання до змістового модулю № 7
1. Опишіть сутність управління науковими проектами.
2. Поясніть процес прийняття рішень.
3. Яка роль учасників наукових проектів?
4. Опишіть складники майстерності учасників наукових проектів.
5. Якими основними правилами управління науковими проектами треба керуватися?
6. Поясніть процес обґрунтування доцільності наукового проекту.
7. Назвіть основні форми організації структури проекту.
8. Охарактеризуйте процес структуризації наукового проекту.
9. У чому полягає специфіка планування наукового проекту?
10. Поясніть алгоритм контролю за виконанням наукових проектів.

Контрольні питання до змістового модулю № 8
1. Поясніть технічні й організаційні підходи до проекту.
2. Охарактеризуйте специфіку управління ризиками у наукових проектах.
3. Яким чином відбувається процес управління якістю наукових проектів?
4. Дати визначення поняттю «Грантові заявки».
5. Назвіть джерела фінансування наукових проектів.
6. Назвіть методи проектної діяльності.
7. Поясніть завдання при закінченні проектної діяльності.
8. Охарактеризуйте специфіку формування міждисциплінарних наукових команд.
9. Опишіть процес розвитку проектної команди.
10. Яким чином повинна відбуватися комунікація у проектній групі?
Для заліку

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти
Поточне оцінювання та самостійна робота

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

Змістовий
модуль 4

Змістовий
модуль 5

60-100

60-100

60-100

60-100

60-100

Змістовий Сума
модуль 6
60-100

60-100

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

12.1. Форма поточного контролю
Елементи контролю за змістовими модулями
Вид контролю

Кількість
завдань

Кількість балів
За одиницю контролю Всього

Виступи на семінарських заняттях

3

10

30

Підготовка доповіді (реферату) на семінарське
заняття

1

20

20

Виконання самостійної роботи

1

10

10

Участь у дискусії, доповнення на семінарському
занятті

3

10

30

Опитування за пройденою темою

1

10

10

Всього

100

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності здобувачів на семінарських
заняттях
Максимальна
кількість балів 10

10
9
8

7

6

5

4

3

1-2

Критерії оцінювання
Висока активність на семінарському занятті і достатньо високий рівень
самостійної підготовки.
Висока активність на семінарському занятті і високий рівень самостійної
підготовки.
Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає деякі неточності
при формулюванні певних положень.
Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає значні неточності
при формулюванні певних положень.
Середня активність на семінарському занятті і середній рівень самостійної
підготовки, здобувач освіти допускає деякі неточності при формулюванні
певних положень, грубі помилки при виконанні завдань.
Середня активність на семінарському занятті і середній рівень самостійної
підготовки, здобувач освіти допускає значні неточності при формулюванні
певних положень, грубі помилки при виконанні завдань.
Низька активність на семінарському занятті і низький рівень самостійної
підготовки, здобувач освіти допускає низку грубих помилок, низький
рівень знань теоретичного матеріалу.
Низька активність на семінарському занятті і низький рівень самостійної
підготовки, здобувач освіти допускає грубі помилки, низький рівень знань
теоретичного матеріалу.
Пасивна поведінка здобувача освіти на семінарському занятті і відсутність
будь-якої самостійної підготовки, репродуктивне списування текстів
навчального матеріалу або його запису після колективного опрацювання
навчального матеріалу.
Критерії оцінювання доповіді (реферату)
Критерії оцінювання роботи

Обґрунтування актуальності не правильне і не повне формулювання
мети, завдань дослідження, розкриття теми дослідження.
Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання мети,
завдань дослідження, розкриття теми дослідження.

Максимальна
кількість балів
1 бал
2 бали

Складання плану реферату.
Дотримання вимог до складання списку першоджерел.
Недостатньо критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень наведено не в логічній послідовності. Не
повно проведено аналіз сучасного стану дослідження проблеми та
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей,
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану
дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.
Дотримання правил реферування наукових публікацій. Правильне
цитування теоретичних джерел.
Високий рівень узагальнень і аналізу наукових праць.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння
формулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми,
визначення перспектив дослідження.
Грамотність, логічність і загальний стиль викладу.
Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів роботи
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки, список
використаних джерел).
Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання логіки
викладу, культура мовлення, доречність використання прикладів,
презентації Microsoft Office Power Point або карти знань Bubbls.us.

1 бал
1 бал
2 бали

3 бали

1 бал
1 бал
2 бали

2 бали
2 бали

5 балів

Критерії і норми оцінювання участі у дискусії (доповнення) на семінарському занятті
Максимальна
кількість балів
- 10

Критерії оцінювання

9-10

Висока активність на семінарському занятті в ході дискусії і достатньо
високий рівень самостійної підготовки до неї, прояв інтересу до теми.

7-8

Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає неточності при
формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних вправ.

5-6

Середня активність на семінарському занятті і середній рівень самостійної
підготовки, здобувач освіти допускає неточності при формулюванні певних
положень при виконанні лінгвістичних вправ.

3-4

Низька активність на семінарському занятті і низький рівень самостійної
підготовки, низький рівень знань теоретичного матеріалу.

1-2

Пасивна поведінка здобувача освіти на семінарському занятті і відсутність
будь-якої самостійної підготовки.
Критерії оцінки виконання самостійної роботи
Критерії оцінювання

Кількість
балів
10
Здобувач своєчасно та бездоганно виконав самостійну роботу з елементами
творчості.

9

Здобувач своєчасно та правильно виконав самостійну роботу.

8

Здобувач своєчасно виконав самостійну роботу з певними зауваженнями.

7

Здобувач виконав самостійну роботу з певними зауваженнями.

6

Виконання самостійної роботи не повністю розкриває суті завдання.

5

Виконання самостійної роботи не розкриває суті завдання.

3-4
1-2
0

Кількість
балів
10
9
8
7
6
5
4
3
1–2
0

Здобувач виконав самостійну роботу своєчасно, але з помилками та не в
повному обсязі.
Здобувач виконав самостійну роботу несвоєчасно, з помилками та не в
повному обсязі.
Здобувач не виконав самостійну роботу.
Критерії оцінки опитування за пройденою темою
Критерії оцінювання
Здобувач бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив
глибокі системні знання програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури з предмету вивчення.
Здобувач відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні
знання програмного матеріалу, основної літератури з предмету вивчення.
Здобувач правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів,
проявив хороші знання програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури з предмету вивчення.
Здобувач правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів,
проявив хороші знання програмного матеріалу, основної літератури з предмету
вивчення.
Здобувач на достатньому рівні відповів на питання, привів достатньо прикладів,
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету
вивчення.
Здобувач не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно,
припустився помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного
матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.
Здобувач не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з
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