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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Підготовка науково-інноваційного проекту” укладена відповідно 

до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії і охоплює базове теоретичне 

знання про жанр наукового проекту та формування практичних навиків підготовки і подання 

наукових проектів у галузі наукових зацікавлень аспіранта. 

 

 

Навчальну дисципліну “Підготовка науково-інноваційного проекту” аспіранти денної 

форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Підготовка науково-інноваційного 

проекту” є формування необхідних теоретичних знань про жанр наукового проекту та 

практичних навиків підготовки, написання і подання наукових проектів українською та 

англійською мовами. 

 

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен 

 знати:  

основні вимоги до науково-інноваційних проектів; зміст наукового запиту на фінансування; 

підходи до розробки інноваційних тем у гуманітарних науках; методи сучасних досліджень; 

структуру й композицію тексту наукового проекту; укладання кошторису наукового проекту; 

оформлення і склад заявки на фінансування; наукові фонди, стажування і грантодавців у 

галузях наукових зацікавлень. 

 

 вміти: 

вибирати теми наукових проектів; чітко формулювати їх цілі та завдання; розробляти 

інноваційні підходи до їх реалізації; передбачати результати виконання проекту, його 

наукову цінність і суспільне значення; застосовувати сучасні методи, адекватні цілям і 

завданням проекту; писати тексти проектів та супровідних документів українською та 

англійською мовами з дотриманням усіх необхідних вимог і конвенцій; розробляти 

кошторис проекту; ефективно шукати джерела фінансування проектів. 

 

Навчальний курс охоплює 2 кредити (60 год.). Курс складається з 16 год. лекційних занять, 

16 год. практичних занять та 28 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента 

складає 2 год. аудиторних занять та 1,75. год. самостійної роботи. 

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Тема 1. Ідеологія та епістемологія сучасного гуманітарного знання. 

Тема 2. Чинники змін і модифікацій форм наукової комунікації. 

Тема 3. Місце наукового проекту та подання на грант у жанросфері сучасної науки. 

Тема  4. Способи і шляхи вибори теми проекту. Конкретизація теми наукового 

дослідження та визначення його теоретичних основ. 

Тема 5. Роль гіпотези у наукових дослідженнях. Мета, ідея та робочі гіпотези проекту, 

основні завдання та їх актуальність. 

Тема 6. Загальний підхід у підготуванні науково-інноваційного проекту та вимоги до його 

новизни. 

Тема 7. Розробка поетапної процедури дослідження у рамках науково-інноваційного 

проекту. 
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Тема 8. Оцінювання доробку та досвіду авторів проекту. Попередня оцінка 

наукового й суспільного значення проекту. 

Тема 9. Принципи укладання кошторису проекту з урахуванням провідних вимог 

грантодавців. 

Тема 10. Комунікативні та структурно-композиційні характеристики текстів наукових 

проектів. 

Тема 11. Мова і стиль наукових проектів. 

Тема 12. Промоційність та персуазивність як важливі характеристики тексті наукових 

проектів. 

Тема 13. Головні компоненти подання на грант та їхні провідні структурно-композиційні 

характеристики. 

Тема 14. Варіативність структури наукового проекту залежно від специфіки вимог 

грантодавців. 

Тема 15. Системи пошуку, аналізу та використання наукової інформації при підготовці 

наукових проектів. 

Тема 16. Стратегії пошуку грантодавців. 
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Усі учасники курсу мають постійний доступ до електронного навчально-методичного 

комплексу, що містить набори слайдів та візуальних матеріалів до кожної теми курсу, за 

посиланням: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G1IxsZP_yB4e5Lrb0Yk0o63Js3yAoYzg 

 
 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Форма підсумкового контролю успішності – залік. 
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