
СИЛАБУС КУРСУ  

1. Основні характеристики 

Назва українською мовою 
Грантові системи підтримки наукових досліджень та академічних 

обмінів 

Назва англійською мовою Grant systems to support research and academic exchanges 

Спеціальність  073; 201; 204; 211; 212 
Рівень освіти  третій (доктор філософії) 

Форма навчання  Денна, заочна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 
90 годин / 3 кредити ECTS 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 

заняття 

СРС 

Години 14 16 - - 60 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 

 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + 2 - - 1 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
 вибіркова 

Мова викладання  державна 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
 Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії 

Викладач (лекційні заняття)  проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
 проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисципліни Ознайомлення аспірантів з можливостями та умовами отримання 

грантової підтримки наукових досліджень, а також особливості 

входження до європейського освітнього та наукового простору. Огляд 

особливостей наукової роботи університетів та інших закладів вищої 

освіти Європи; аналіз фінансових, організаційно-технічних та 

правових можливостей для планування успішного навчання та 

наукової діяльності в країнах Європи; ознайомлення з формальними 

вимогами до оформлення заявок на гранти, підготовку до співбесіди, 

тренування стратегій самопрезентації та презентації власного 

дослідження. Подання заявок на різноманітні стипендії насамперед 

науково-дослідницького характеру. 

 

 

 



 Компетентності 

 

 

 Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності.  

Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному 

професійному середовищі.  

Уміння розробляти проекти та управляти ними.  

 Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно 

вирішувати для досягнення мети; оцінювати необхідні ресурси та час 

для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для 

виконання проектів за національними та міжнародними грантами, 

організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній науковій 

кооперації.  

Знання і дотримання норм наукової етики і академічної 

доброчесності.  

Здатність до соціальної та академічної мобільності.  

 Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері освіти та 

професійної діяльності.  

Формулювати з нових дослідницьких позицій робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми та загальну методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку науки.  

 Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері 

конструктивної, суспільної географії, рекреації та туризму  

 Вміти професійно презентувати результати своїх досліджень на 

міжнародних наукових конференціях, семінарах. 

 

 

 

 

Здатності 

 

Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, слідувати 

власному удосконаленню та оволодівати сучасними знаннями. 

  

Результати 

навчання 

 

Знання Вміти опрацьовувати джерела для пошуку фахової інформації. 

Ініціювати інноваційні комплексні проекти.  

Здатність розуміти і застосовувати на практиці теоретичні та 

методичні аспекти дисципліни (поняття гранту; класифікація 

грантових програм; законодавче регулювання міжнародної технічної 

допомоги). 

Розуміти систему основних організацій донорів (міждержавні 

організації, урядові, суспільні, приватні та корпоративні донори). 

Здатність розуміти і застосовувати на практиці теоретичні та 

методичні аспекти дисципліни (поняття академічної мобільності; види 

програм; законодавче регулювання міжнародних академічних 

обмінів). 

 Вміння Здатність розуміти і застосовувати на практиці теоретичні та 

методичні аспекти дисципліни (поняття академічної мобільності; види 

програм; законодавче регулювання міжнародних академічних 

обмінів).  

Вміти знаходити програми академічної мобільності з фаху, 

аналізувати основні варіанти та обирати програми академічних 

обмінів. 

Вміти здійснювати стратегічне планування і підготовку проектної 

пропозиції, формувати проектну команду, розробляти та реалізовувати 

проекти, презентувати результати своїх досліджень. 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, 

що передують вивченню 

дисципліни) 

Формування компетентності у сфері філософії, методології і організації 

наукових досліджень. 

 

 



Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Тема 1. Сучасні тенденції в європейському науковому і освітньому 

просторі. 

Тема 2. Європейська грантова система підтримки наукових досліджень 

як основа міжнародної співпраці науковців. 

Тема 3. Загальні дані про європейські грантоутворюючі організації. 

Тема 4. Написання наукового проекту. 

Тема 5. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у 

європейський науково-освітній простір. 

Тема 6. Європейська система підтримки наукових академічних обмінів 

як основа міжнародної співпраці науковців. 

Тема 7. Загальні дані про європейські програми академічних обмінів. 

Тема 8. Процес реалізації академічних обмінів. 

   

 Дидактичні методи – вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження);  

– практичні (виконання практичних завдань);  

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 На лекційних заняттях – пояснення, 

– розповідь, бесіда,  

– інструктаж,  

– навчальна дискусія,  

– ілюстрування,  

– демонстрування. 

 На практичних та 

семінарських заняттях 

– виконання практичних робіт, вправ;  

– проведення дискусії; 

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 Література основна 
 Всього основної літератури 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / 

за ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с.  

2. Марченко О. В., Сушко Д. О. Методичні рекомендації щодо 

участі у грантових програмах та конкурсах. Дніпро : ДДУВС, 2018. 

68 с.  

3. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній 

сфері: методичні рекомендації / за ред. О. В. Кулініча. Харків : 

Золоті сторінки, 2017. 148 с..  

Всього основної літератури – 3 
 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 

1. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон 

України № 2623-ІІІ від 11.07.2001. Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.  

2. Співпраця Україна-Європа: 12 кроків до успішного 

партнерства (методика написання грантових проектів та 

міжнародний франдрейзинг / за ред. А. І. Сочинського. Житомир : 

ЖОАФСС, 2014. 105 с.  

3. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про 

наукове і технологічне співробітництво (від 

 Всього додаткової літератури – 3. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14


Технічне забезпечення 1. Мультимедійний пристрій.  

2. Програмне комп’ютерне забезпечення: MS Word, MS Excel, MS 

Power Point.  

 

 

               Викладач (розробник)                                                          О.В. Данчук 

            

               

              Завідувач кафедри                                                                В.О. Найда 
 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної кількості 

занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення (доповідь на 

науковій студентській 

конференції,  активна участь в 

роботі наукового гуртка 

кафедри,  підготовка реферату і 

виступ з ним на семінарі, 

конференції і т.п.,  призове 

місце в олімпіаді,  підготовка 

наукової публікації,  участь у 

вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 

 

0 10 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 

4. Політика курсу 

 Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі згідно індивідуального плану аспіранта. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів)  

 Додаткова інформація 1.  Навчальний план  

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Грантові системи 

підтримки наукових досліджень та академічних обмінів». 

 


