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Практичні заняття (2 години):
Тема 1. Організація та проведення наукових досліджень. Організаційна стадія науково-дослідного процесу. Дослідна стадія науково-дослідного процесу.
Організаційна стадія науково-дослідного процесу. Алгоритм науково-дослідного
процесу. Етапи конкретизації теми, мети і завдань наукового дослідження та попереднього
визначення теоретичних посилань і організаційно-методичної підготовки наукового
дослідження. Дослідна стадія науково-дослідного процесу. Методологія проведення
описових, аналітичних та експериментальних досліджень. Аналіз одержаних даних. Описова
статистика. Тестування гіпотези – безперервні та дискретні перемінні. Застосування
комп'ютерних програм.
Знати: Науково-дослідний процес, стадії науково-дослідного процесу, організаційну і
дослідну стадії науково-дослідного процесу: етапи конкретизації теми, мети і завдань
наукового дослідження, основи організаційно-методичної підготовки наукового
дослідження.
Вміти: Формулювати мету, залежно від мети вибрати об’єкт і предмет дослідження,
визначити провідні етапи конкретизації теми, мети і завдань наукового дослідження та
попереднього визначення теоретичних посилань і організаційно-методичної підготовки
наукового
дослідження,
Методологію
проведення
описових,
аналітичних
і
експериментальних досліджень та основи аналізу одержаних даних
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6. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов,
В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2001. – 138с.
Тема 2. Організація та проведення наукових досліджень. Завершальна стадія науково-дослідного процесу.
Завершальна стадія науково-дослідного процесу. Аналіз одержаних даних. Описова
статистика. Тестування гіпотези – безперервні та дискретні перемінні. Застосування
комп’ютерних програм. Основні етапи узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження. Оцінка ефективності наукових досліджень.
Знати: Статистичні методи досліджень. Середні величини, середньоквадратичні відхилення та похибки, методологічні основи аналізу наукових медичних даних, способи зведення інформації, правила побудови різних видів таблиць, способи обробки даних, види діаграм та графіків, розрахунок та застосування параметричних і непараметричних методів, статистичні гіпотези, рівень значущості.
Вміти: Звести в таблиці дані наукового дослідження, провести розрахунки аналізу
наукового дослідження, впровадити результатів у практику, сформулювати висновок з
проведеного дослідження, оформлення результатів дослідження.
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Семінари (8 годин):
Тема 1-2. Основи проектного менеджменту.
Планування проектної діяльності. Інноваційна складова проектів. Кадровий менеджмент, формування проектної команди. Ефективна реалізація проектних рішень. Типи активностей. Методологія та технології управління проектами. Тайм-менеджмент освітніх та наукових проектів. Типи ресурсів. Інформаційні системи в управлінні проектом. Діловодство.
Типи договорів про науково-технічне співробітництво.
Знати: Основи планування проектної діяльності. Типи активностей і методологію та
технології управління проектами. Інформаційні системи в управлінні проектом. Типи договорів про науково-технічне співробітництво
Вміти: Володити основами тайм-менеджменту освітніх і наукових проектів та
основами керування інформаційними системами в управлінні проектами.
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Тема 3. Державне регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
Державна дослідницька інфраструктура в Україні. Суб’єкти наукової та науковотехнічної діяльності. Європейський дослідницький простір. Економічні, соціальні та правові
гарантії наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості в Україні. Правовий статус суб’єктів наукової діяльності. Залучення ресурсів на наукові дослідження. Державна реєстрація проектів. Статус та завдання Національного фонду досліджень України.
Види та напрями грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт. Грантова підтримка наукової і науковотехнічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету. Фінансування наукових проектів. Джерела формування бюджету проекту. Фінансово-кредитні та податкові інструменти
державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності. Допустимі витрати. Одинична вартість витрат.
Знати: Державну дослідницька інфраструктура в Україні. Статус та завдання Національного фонду досліджень України. Види та напрями грантової підтримки Національного
фонду досліджень України. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт. Основи
грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного
бюджету
Вміти: Володити державного регулювання у сфері наукової та науково-технічної
діяльності та фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
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Тема 4 Академічна мобільність. Інтернаціоналізація наукових досліджень.
Написання наукового проекту.
Академічна мобільність. Наукове відрядження. Фінансування витрат, пов’язаних із
науковим дослідженням. Порядок наукового стажування. Строки, фінансування витрат,
пов’язаних із науковим стажуванням. Ступенева мобільність. Кредитна мобільність.

Інтернаціоналізація наукових досліджень. Класифікація грантових програм. Законодавче
регулювання міжнародної технічної допомоги. Єдина система залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги. Написання наукового проекту. Генерування
ідеї. Інформаційний пошук. Стратегічне планування і підготовка проектної пропозиції.
Формування проектної команди. Написання резюме та мотиваційного есе. Цілі та завдання
проекту. Критерії оцінювання та результативності. Бюджет проекту. Моніторинг та аудит
проекту. Поширення результатів проекту.
Знати: Основи академічної мобільності, фінансування витрат, пов’язаних із науковим
дослідженням та порядок здійснення наукового стажування. Основи інтернаціоналізації
наукових досліджень та стратегічного планування і підготовки проектної пропозиції, основи
написання наукового проекту.
Вміти: Володити знаннями щодо академічної мобільності, інтернаціоналізації
наукових досліджень та основ написання наукового проекту.
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