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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Управління науковими проектами 
2. Факультет/ кафедра Факультет економіки і менеджменту/ кафедра менеджменту 
3. Статус ОК Обов'язковий / вибірковий 
4. Програма/ Спеціальність 

(програми) 
Освітньо-наукова програма «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

5. ОК може бути 
запропонований для 
(.заповнюється для 
вибіркових ОК) 

6. Рівень НРК третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 
Доктор філософії 

7. Семестр та тривалість 
вивчення 

Денна/Заочне 
1 семестр, 15 тиждень 

8. Кількість кредитів 
сктс 

3 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл 

Контактна робота(заняття) Самостійна робота 9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл Лекційні Практичні 

/семінарські 
Лабораторні 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл 

Денна Заоч 
24 6 

Денна Заоч. 
16 4 

Денна Заоч. Денна Заоч. 
50 80 

10. Мова навчання Державна (українська) 
11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 
Михайлов Андрій Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту 
Години консультацій - кожного вівторка о 12.15, кабінет 302 е 

11.1 Контактна інформація атукіїау 1о\79?/,§таі 1 .сот 
12. Загальний опис 

освітнього компонента 
Дисципліна «Управління науковими проектами» є важливою 
складовою частиною підготовки докторів філософії, формує 
блок знань умінь та компетентностей необхідних для 
формування механізму управління науковими проектами різної 
галузевої спрямованості, формуванні теоретичного й 
практичного підґрунтя оцінки інтегрованих наукових проектів, 
міжнародних форм документування наукового проекту та 
одержання соціального та економічного ефектів, визначення 
результативності наукового проекту в різних його циклах. 

13. Мета освітнього 
компонента 

Мета: вивчення дисципліни є формування у студентів-
здобувачів ступеня доктора філософії глибокого розуміння 
підходів та необхідного обсягу знань щодо розробки, оцінки та 
виконання наукових проектів різного галузевого спрямування, 
підготовка їх до самостійного проведення проектного аналізу 
відповідно до методів та підходів, котрі використовуються у 
міжнародній практиці на різних рівнях управління науковими 
проектами. 

14. Передумови вивчення 
ОК, зв'язок 3 іншими 
освітніми 
компонентами ОП 

аспірант має опанувати навички у прийнятті обґрунтованих рішень 
щодо саморозвитку та самовдосконалення шляхом вибору та 
реалізації проектів 

15. Політика академічної 
доброчесності 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти 
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, а саме: 
— академічне шахрайство (користування телефоном при написанні 
письмових робіт) призведе до повторної здачі роботи; 
— списування - від першого попередження до анулювання роботи; 
— плагіат призведе до анулювання роботи 

16. Посилання на курс у 
системі Моосіїе 

1іІІ:рз://сс1п.зпаи.сс1и.иа/тоос11с/соигзс/\іс\\.р1ір',іс1=4802 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 
ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 
Після вивчення освітнього 

компонента студент очікувано буде 
здатен...» 

Програмні результати навчання, на 
досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумерацією, 
наведеною в ОП)1 

Як оцінюється 
РНД 

Результати навчання за ОК: 
Після вивчення освітнього 

компонента студент очікувано буде 
здатен...» 

ПРН3 ПРН6 ПР 
Н9 

ПРН! 2 
-15 

ПРНі9 

-22 
ПР 
Нгб 

ДРН 1. Знати теоретичну сутність, 
загальна характеристику та 
обґрунтування доцільності управління 
науковими проектами. 

X X X Тест 
множинного 

вибору 

ДРН 2. Розуміти набуті знання, 
предметну область, використовуючи 
теоретичну базу з організації 
структури наукового проекту та 
загальні підходи до планування і їх 
контролю. 

X X X X Індивідуальне 
розрахунково-

аналітичне 
завдання 

ДРН 3. Передбачати сучасні тенденції 
планування ресурсів, витрат і 
проектного бюджету з урахуванням 
його структуризації 

X X X Тест 
множинного 

вибору 

ДРН 4. Розуміти технологію оцінки 
проектної діяльності з урахуванням 
планування ресурсів, витрат 
проектного бюджету 

X X X X Індивідуальне 
завдання, 

проект 

ДРН 5. Розв 'язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні 
завдання у сфері міжнародного 
науково-технічного співробітництва 
Європейського Союзу та України в 
контексті проектів та програм 

X X X X Індивідуальне 
завдання 

ПРН з Генерувати власні ідеї, приймати обґрунтовані рішення, розуміти та визначати мету власного 
наукового дослідження. 
ПРН б- Розуміти особливості структури монографії, наукової статті, науковометодичних розробок, 
науково-методичних рекомендацій, тез доповідей, керуючись принципами академічної 
доброчесності. 
ПРН 9. Бути здатним приймати обґрунтовані рішення, само розвиватися, самовдосконалюватися, 
нести відповідальність за достовірність і новизну власних наукових досліджень, прийняття рішень, 
вміти мотивувати співробітників рухатися до спільної мети 
ПРН 12. Проводити професійну інтерпретацію отриманих результатів досліджень, в тому числі з 
використанням сучасного програмного забезпечення. 
ПРН із Професійно презентувати результати своїх досліджень, в тому числі на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, семінарах, в тому числі іноземною мовою у науковій, 
інноваційній та педагогічній діяльності. 
ПРН і4. Уміти працювати в команді, у тому числі міждисциплінарній, мати навички міжособистісної 
взаємодії та міждисциплінарного наукового пошуку. 

1 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої програми, зазначається для обов'язкових освітніх компонентів ОПІ та II рівня, для усіх (обов'язкових 
та вибіркових ОК) ОП III 



ПРН і5. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології під час спілкування, 
обміну інформацією, збору, аналізу, оброблення, інтерпретації різних джерел, в тому числі в галузі 
права. 
ПРН 19 Уміти презентувати результати досліджень, в тому числі у вигляді дисертаційної роботи, 
захищати результати проведених досліджень. 
ПРН 20- Дотримуватись норм наукової етики, реєстрації, охорони прав інтелектуальної власності та 
інформаційних прав. 
ПРН 21. Виявляти знання та розуміння цілей сталого розвитку ООН (насамперед сталий розвиток міст 
і громад (у тому числі, екологічної стійкості), захист екосистем суші, як засобу протидії кліматичним 
змінам, скорочення нерівності, якісна освіта), а також застосовувати їх у процесі виконання 
міжнародних проектів у контексті правової підтримки стимулювання інновацій, підприємництва у 
аграрній сфері, збереження навколишнього середовища й Національного плану дій переходу України 
до сталого розвитку. 
ПРН 22- Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності управління природними ресурсами й 
забезпечення продовольчої безпеки за допомогою правових засобів аграрного, земельного, 
екологічного, адміністративного, інформаційного та інших галузей права. 
ПРН 26- Готувати проекти локальних нормативно-правових актів, практичні заняття задля 
впровадження ідеї, що освіта є одним із найпотужніших і перевірених засобів сталого розвитку, 
ліквідування нерівності сільських районів у порівнянні з міськими. 
3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в межах 

теми 

Розподіл в межах загального 
бюджету часу 

Рекомендована 
література2 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в межах 

теми Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Рекомендована 
література2 

Лк П.з / 
сем. 
3 

Лаб. 
3. 

Тема 1. Загальна характеристика управління 
проектами. 
1.Проект та специфіка проектної діяльності. 
2.Види наукових проектів. 
3.Система управління науковими проектами. 
4.Цілі та принципи управління науковими 
проектами. 
5.Функції управління проектами. 
6. Структура, оточення та учасники проекту 
7.Життєвий цикл проекту за підходами 
міжнародних інвесторів. 8.Стадії життєвого 
циклу проекту за підходами Світового банку, 
ЦЖОО, вітчизняних науковців. 

2/2 -/2 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9 

Тема 2. Обґрунтування доцільності 
наукового проекту. 
1.Проекти економічного, технічного і 
соціального розвитку України, які 
підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями. 2.Формування інвестиційного 
задуму проекту. 
3.Оцінка життєздатності проекту. 4.Сутність 
техніко-економічного обґрунтування 

2/- 2/- 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9 

2 Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури 



проекту. 
5. Аналіз проекту на основі комплексної 
експертизи. 
6. Основні концепції, які визначають 
економічну цінність проекту. 7.Наукові 
аспекти проектного аналізу відповідно до 
галузевої спрямованості. 
8.Критерії оцінки проектної ефективності 
наукових проектів різної галузевої 
спрямованості. Перспективи міжнародної 
інтеграції проектів за напрямами наукових 
досліджень. 
Тема 3. Основні форми організації 
структури наукового проекту. 1.Поняття 
проектної організаційної структури. 
2.Критерії вибору організаційної структури 
наукового проекту. 
3.Типи організаційної структури наукового 
проекту. 
4.Визначення функціональних обов'язків 
учасників проекту відповідно до галузевої 
спрямованості. 
5.Управління науковими проектами з 
використання зовнішньої організаційної 
структури проекту. 6.Юридичне оформлення 
наукових проектів за напрямками діяльності. 
7.Розподіл відповідальності в наукових 
проектах. 

2/- 2/- 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

Тема 4: Загальні підходи до планування і 
контролю наукових проектів. 
1.Планування реалізації проекту відповідно 
до галузевої спрямованості. 
2.Цілі, призначення та види планів. 
3.Фінансове планування за проектом. 
4.Система контролю дотримання параметрів 
проекту відповідно до галузевої 
спрямованості. 
5 .Розробка проектно-кошторисної 
документації та контроль за нею з 
урахуванням специфіки виробничого 
напрямку. 
6.Вибір і завдання проектних фірм. 
7.Стратегії фінансування наукового проекту. 

2/2 2/- 4/7 3, 4, 5, 6, 8 

Тема 5: Структуризація наукового проекту. 
1.Визначення структури проекту на етапі 
планування. 
2.Формування компонентів структуризації 
наукового проекту відповідно до галузевої 
спрямованості. 
3.Управління окремими компонентами 
проекту. 
4.Завдання структуризації проекту. 

2/- - / - 4/7 1,2,3,4 



5.Послідовність здійснення структуризації. 
6.Визначення структури проекту на етапі 
планування. 
7.Сіткове планування наукового проекту. 
Тема 6: Планування ресурсів, витрат і 
проектного бюджету. 1.Матеріально-
технічна підготовка проекту. 
2.Категорії витрат проекту відповідно до 
галузевої спрямованості. 
3.Порядок планування витрат за проектом з 
урахуванням виробничого напрямку. 
4.Розробка бюджету проекту. 5.Формування 
джерел фінансування проекту за напрямами 
наукових досліджень. 
6.Взаємозв'язок та взаємовплив складових 
частин процесу реалізації проекту. 
7.Можливості внесення змін до проектного 
бюджету. 
Б.Оптимізація недостатньої кількості 
ресурсів. 

2/- 2/- 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9 

Тема 7: Контроль виконання наукового 
проекту. 
1.Контроль як основа управління проектною 
діяльністю. 
2.Види контролю виконання проекту. 
3.Технологія оцінки проектної діяльності. 
4.Звітність у системі контролю відповідно до 
галузевої спрямованості. 
5.Регулювання процесу реалізації проекту. 
6.Співставлення результатів виконання і 
намірів інвестора. 
7. Причини внесення змін та оцінка наслідків. 

2/- 2/- 4/7 7, 8, 9, 

Тема 8: Управління ризиками в наукових 
проектах. 
1.Проектні ризики та їх класифікація. 
2.Принципи управління проектними 
ризиками. 
3 .Причини виникнення та чинники впливу на 
динаміку ризиків за різними виробничими 
напрямками. 4.Методи аналізу ризиків 
наукового проекту відповідно до галузевої 
спрямованості. 
5.Оцінка ймовірності ризикованої події. 
б.Можливості зниження та протидії ризикам. 

2/- 2/- 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

Тема 9: Управління якістю в наукових 
проектах. 
1.Концепція управління якістю проектів. 
2.Міжнародні норми і стандарти якості. 
3.Управління забезпеченням якості проекту. 
4.Витрати на забезпечення якості наукового 
проекту відповідно до галузевої 
спрямованості. 5.Забезпечення та контроль 

2/2 - / - 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9 



якості проекту. План управління якістю 
проекту. 
Тема 10: Міжнародне науково-технічне 
співробітництво Європейського Союзу та 
України в контексті проектів та програм. 
1.Сучасна політика Європейського Союзу у 
сфері розвитку наукових проектів. 
2.Міжнародне науково-технічне 
співробітництво. 
З .Перспективи венчурного фінансування 
наукових проектів в Україні від міжнародних 
інвесторів. 4.Рамкова програма ЄС «Горизонт 
2020». 
5.Міжнародне співробітництво України з 
Фондом цивільних досліджень та розвитку 
США (СКРГ). 

2/- 2/- 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9 

Тема 11: Формування і розвиток проектної 4/- 2/2 
команди. 
1.Мета створення проектної команди і 
завдання проект-менеджера відповідно до 
галузевої спрямованості. 
2.Етапи формування проектної групи. 
3.Координаційна група проекту. 
4.Управління персоналом проектної команди. 
5.Лідерство і мотивація в команді. 6.Розвиток 
команди з урахуванням спеціалізації проекту. 
Всього 24/6 16/4 

10/10 1,2,3 ,4 

50/80 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
ДРН Методи 

викладання 
(робота, що буде 

проведена 
викладачем під час 
аудиторних занять, 

консультацій) 

Кількість 
годин 

Методи 
навчання (які 

види навчальної 
діяльності має 

виконати студент 
самостійно) 

Кількість 
годин 

ДРН 1. Знати теоретичну 
сутність, загальна 
характеристику та 
обґрунтування доцільності 
управління науковими 
проектами. 

Проблемна лекція, 
тематична дискусія, 
«круглий стіл», 
обговорення 
актуальних 
питань 

8/2 Самостійна робота з 
підручником, 
виконання 
індивідуальних 
завдань 

10/16 

ДРН 2. Розуміти набуті 
знання, предметну область, 
використовуючи 
теоретичну базу з 
організації структури 
наукового проекту та 
загальні підходи до 
планування і їх контролю. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
презентації 

8/2 Самостійна робота з 
підручником, 
виконання 
індивідуальних 
завдань 

10/ 16 

ДРН 3. Передбачати сучасні 
тенденції планування 
ресурсів, витрат і 

Проблемна лекція, 
тематична дискусія, 
аналіз конкретних 

8/2 Самостійна робота з 
підручником, 
виконання 

10/ 16 



проектного бюджету з ситуацій (Сазе- індивідуальних 
урахуванням його зїисіу) завдань 
структуризацг і 
ДРН 4. Розуміти Проблемна лекція, 8/2 Самостійна робота з 10/ 16 
технологію оцінки тематична дискусія, підручником, 
проектної діяльності з аналіз конкретних виконання 
урахуванням планування ситуацій (Сазе- індивідуальних 
ресурсів, витрат 
проектного бюджету 

зїисіу) завдань 

ДРН 5. Розв 'язувати складні Проблемна лекція, 8/2 Опрацювання 10/ 16 
спеціалізовані задачі та тематична дискусія, теоретичного 
практичні завдання у сфері «круглии стіл», матеріалу, 
міжнародного науково- «мозгова атака». виконання 
технічного співробітництва 
Європейського Союзу та 

аналіз конкретних 
виробничих 

розрахункових 
завдань 

України в контексті ситуацій, 
проектів та програм рішення ситуативних 

задач. 
Всього годин 40/10 50/80 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 
5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 
5.2. Сумативне оцінювання 

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці 
Дата 

складання 
1. Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних 

завдань 
10 балів/10% На 3 тижні 

2. Тест множинного вибору 10 балів/10% На 7 тижні 
3. Тест множинного вибору (атестація) 15 балів/15% На 8 тижні 
4. Виконання індивідуального завдання 5 балів / 5% На 10 тижні 
5. Виконання індивідуального завдання 10 балів/10% На 12 тижні 
6. Проект (підготовка, презентація, захист) Юбалів/10% На 13 тижні 
7. Тест множинного вибору 10 балів/10% На 14 тижні 
8. Екзамен - тест множинного вибору ЗО балів/30% 

5.2.2. Критерії оцінювання 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 
Виконання 
індивідуальних 
розрахунково-
аналітичних 
завдань 

<5 балів 5-6 балів 7-8 балів 9-10 балів Виконання 
індивідуальних 
розрахунково-
аналітичних 
завдань 

Не 
вирішуються 

основні 
числові задачі 

Вирішувати 
основні числові 

задачі, 
використовуючи 

відповідні 
методи 

Вирішувати 
низку числових 

задач, 
використовую чи 

відповідні 
методи 

Вирішувати 
складні числові 

проблеми, 
використовую чи 

відповідні методи. 

Тест 
множинного 
вибору 

<5 балів 5-6 балів 8 балів 9-10 балів Тест 
множинного 
вибору 

Менше 60 % 
правильних 
відповідей 

60 % - 74 % 
правильних 
відповідей 

75 % - 89 % 
правильних 
відповідей 

90-100 % 
правильних 
відповідей 

Тест 
множинного 
вибору 
(атестація) 

<6 балів 7-10 балів 11-12 балів 13-15 балів Тест 
множинного 
вибору 
(атестація) 

<6 вірних 
відповідей 

7-10 вірних 
відповідей 

11-12 вірних 
відповідей 

13-15 вірних 
відповідей 

Виконання <3 балів 3 балів 3-4 балів 4-5 балів 



індивідуального 
завдання 

Вимоги щодо 
завдання не 

виконано 

Більшість 
вимог виконано, 
але окремі 
складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів 
до питання 

Виконано усі 
вимоги завдання 

Виконану усі 
вимоги завдання, 

продемонстровано, 
креативність, 
вдумливість, 

запропоновано 
власне вирішення 

проблеми 

Виконання 
індивідуального 
завдання 

<6 балів 6-7 балів 7-8 балів 9-10 балів Виконання 
індивідуального 
завдання 

Вимоги щодо 
завдання не 

виконано 

Більшість 
вимог виконано, 
але окремі 
складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів 
до питання 

Виконано усі 
вимоги завдання 

Виконану усі 
вимоги завдання, 

продемонстровано, 
креативність, 
вдумливість, 

запропоновано 
власне вирішення 

проблеми 

Проект 
(підготовка, 
презентація, 
захист) 

<6 балів 6-7 балів 7-8 балів 9-10 балів Проект 
(підготовка, 
презентація, 
захист) 

Вимоги щодо 
завдання не 

виконано 

виконано в 
обсязі до 5 
робочих слайдів 
за навчальними 
матеріалами, 
окремі складові 
(назви 
елементів, 
висновки) 
відсутні 

Виконано усі 
вимоги до 

завдання, але 
відсутні власні 

висновки 

Виконану усі 
вимоги завдання, 

продемонстровано, 
креативність, 
наведені власні 

висновки та 
пропозиції 

Тест 
множинного 
вибору 

<6 балів 6-7 балів 8 балів 9-10 балів Тест 
множинного 
вибору 

Менше 60 % 
правильних 
відповідей 

60 % - 74 % 
правильних 
відповідей 

75 % - 89 % 
правильних 
відповідей 

90-100 % 
правильних 
відповідей 

Екзамен - тест 
множинного 
вибору 

<19 балів 19-23 балів 24-27 балів 28-30 балів Екзамен - тест 
множинного 
вибору 

Вимоги щодо 
завдання не 

виконано 

60%-74% 
правильних 
відповідей 
тесту, відсутні 
або 
недостатньо 
розкриті, 
теоретичні 
питання 

75%-89% 
правильних 
відповідей 

Виконано усі 
вимоги завдання 

90-100 % 
правильних 
відповідей 

Виконану усі 
вимоги завдання, 
запропоновано 

власне вирішення 
проблеми 

5.3. Формативне оцінювання: 
Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 

удосконалення передбачено 
№ Елементи формативного оцінювання Дата 

1 Тестування в Ооо§1е Рогшз На кожному практичному 
занятті (вступний контроль) 

2 Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
щодо виконання індивідуальних розрахунково-
аналітичних завдань 

Протягом 3 тижня 

3 Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів Протягом 9 тижня 



щодо виконання індивідуального завдання щодо 
сучасних тенденції бізнес-планування та експертизи 
інноваційних проектів 

4 Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
щодо виконання індивідуального завдання 

Протягом 11 тижня 

5 Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
щодо виконання проекту (підготовка, презентація, 
захист) 

Протягом 14 тижня 
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21. Мукіїаііоу А., Сопсерїиаі АрргоасЬез іо Мапа§іп§ БшїаіпаЬІе Кигаї 
Оеуеіортепі: іп Іііе Сопсііїіош о ґ Асітіпізїгаїіуе-Теггіїогіаі Ке їЬгт . / Мукіїаііоуа, 
Ь. , Мукіїаііоу, А., Каїасіїеузка, Ь. , 8іоуапе1:8, М , КЬагсЬепко, Т., Ткас1іеііко,У.,.. . 
81аукоуа,0. (2020). 8и§1:аіпаЬ1е Оеуеіортепі: о ґ Кигаї Агеаз: Ішїіїиїіопаї 8иррог1: 
апсі С1іа11еп§е8 о ґ КеГогт. (Ь.І.МукЬаіІоуа, Есі.). ^Уагза^: К 8 ОІоЬаІ 8р. 2 О.О. 
р. 137, РР. 14-25 І 8 В Н 978-83-955313-9-2 

22. ЬуиЬоу Мікіїаііоуа, Каїаі іа 8іоуапеі§, Апсігіі Мукіїаііоу, Теїіапа 
КЬагсЬепко, НгаЬгіп Васіїеу, 8и§1:аіпаЬ1е сіеуеіортепі: о ґ іііс а§гагіап зесїог о ґ іііс 
е с о п о т у о ґ Пкгаіпе: регзресїіуез апсі СЬа11еп«ез. РгоЬІетз апсі Регзресїіуез іп 
М а п а § е т е п ї , У о ї и т е 16, Івзие 3, 2018 Мр§: / / ( іо і .ощ/10.21511/ррт. 16(3).2018.03 
( 8 С О Р Ш ) 

Міжнародні спеціалізовані пошукові системи 
Ьіїр://іп&.§1жІул¥еЬ.сот - спеціалізована система пошуку ресурсів з 

питань освіти ІШр: // і п їо тіпе. исг. е сі и - віртуальна бібліотека електронних видань 
1ійр://зеагс1іеп2Іпе\¥аїсЬ.сот/1іпк§/8ресіаІіу8еагс1і_Еп2Іпе5 - каталог 
спеціалізованих пошукових машин 

Ьіїр:/Лулул¥.§сі8еек.с0т - пошук наукової інформації Українські 
спеціалізовані пошукові системи 

ІШр: //теїа- икгаі пе. сот/ Мета - це українська пошукова система з 
широкою системою пошуку різноманітних тем, в тому числі є підбірка 
електронних словників. 

Англомовні пошукові системи 
ІШр://\у\¥\¥.у аііоо. сот/ - англомовна пошукова система має найбільш 

розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Іпїегпеї-
ресурсів впорядковуються вручну за 14 основними рубриками, кожна з який 
має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою. 

ІШр: //\¥\¥\\'\ І у со 8. сот/ - до складу Ьусоз входять величезна база даних з 
числом ІЖЬ вище за 66 млн. Ця пошукова система (англомовна) містить 
різноманітну цікаву інформацію, у тому числі новини, огляди вузлів, посилання 
на популярні вузли, карти міст, а також засоби для пошуку адрес різних осіб і 
пошуку веб-зображень і звукових кліпів. 

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C11669509


Рецензія на робочу програму (силабус) ОК 10 

«Управл іння науковими проектами» 

Розроблену зав ідувачем кафедри менеджменту М и х а й л о в и м А. 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма 
(силабус) освітнього компонента гарантом або членом 

нпоєктної групи 

Так Ні Коментар 

Р е з у л ь т а т и н а в ч а н н я з а о с в і т н і м к о м п о н е н т о м ( Д Р Н ) 

в і д п о в і д а ю т ь Н Р К 

Р е з у л ь т а т и н а в ч а н н я за о с в і т н і м к о м п о н е н т о м ( Д Р Н ) 

в і д п о в і д а ю т ь п е р е д б а ч е н и м П Р Н ( д л я о б о в ' я з к о в и х О К ) 

Р е з у л ь т а т и н а в ч а н н я за о с в і т н і м к о м п о н е н т о м д а ю т ь 

м о ж л и в і с т ь в и м і р я т и т а о ц і н и т и р і в е н ь ї х д о с я г н е н н я 

Член проектної групи ОНП / 
Р / ( н а з в а ) (ПІБ) (підпис) 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма 
(силабус) освітнього компонента викладачем 

відповідної кафедри 

Так Ні Коментар 

Загальна інформація про освітній компонент є достатньою 

Результати навчання за освітнім компонентом (Д РН ) 

відповідають НРК .. 
Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) даюгь 

можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 

Результати навчання ( Д Р Н ) стосуються компетентностеи 

студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, уміння, 

навички, а не теми навчальної програми дисципліни) 

Зміст ОК сформовано в ідповідно до структурно-логічної схеми 

Навчальна активність (методи викладання та навчання) дає змогу 

студентам досягти оч ікуваних результатів навчання (ДРН) 

Освітній компонент передбачає навчання через дослідження, що є 

доцільним та достатнім для в ідповідного рівня вищої освіти 
Стратегія оц інювання в межах освітнього компонента відповідає 

політиці Університету /факультету 

Передбачені методи оц інювання дозволяють оцінити ступінь 

досягнення результатів навчання за освітнім компонентом 
Навантаження студентів є адекватним обсягу освітнього 

компонента 
Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для досягнення 

результатів навчання (ДРН) 
Література є актуальною 
Перелік навчальних ресурсів містить необхідні для досягнення 

ДРН програмні продукти 

Рецензент (викладач кафедри) 
(назва) (підпис) 


