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У межах навчальної дисципліни “Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів”
вивчаються п’ять тем, зокрема: Фінансування наукових досліджень та участь наукових українських інституцій в рамкових
програмах ЄС, Сучасні наукові грантові програми, Основні програми академічних обмінів, Основні грантоутворюючі
організації, Основні етапи підготовки грантових програм.
формування та розвиток здатності до кваліфікованого застосування знань сучасної Європейської грантової системи, опанування
знаннями з питань підтримки міжнародних наукових досліджень, виявлення новітніх факторів, які впливають на процеси
сучасних академічних обмінів, їх вплив на процеси інтеграції української вищої школи та науки до Європейського освітнього
простору.
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК2. Здатність до системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
ЗК4. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок.
СК5. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до
потреб сталого розвитку.
РН 2. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.
РН 4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній
діяльності.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід
при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та
адміністрування.
РН7. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної
проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення..
Загальний обсяг дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС (135 годин).
Залік

Дисципліна викладається на другому курсі у 4-му семестрі

Програма дисципліни
Назви тем
1.

Фінансування наукових досліджень та участь наукових українських інституцій в рамкових програмах ЄС

2.

Сучасні наукові грантові програми

3.

Основні програми академічних обмінів

4.

Основні грантоутворюючі організації

5.

Основні етапи підготовки грантових програм

6

Міжнародна співпраця та кооперація

Самостійна робота аспіранта
Практичне заняття 1.
Фінансування наукових досліджень та
участь наукових українських інституцій в
рамкових програмах ЄС

Практичне заняття 2.
Сучасні наукові грантові програми

Практичне заняття 3.
Основні програми академічних обмінів

Практичне заняття 4
Основні грантоутворюючі організації

Практичне заняття 5.
Основні етапи підготовки грантових
програм

Завдання:
1. Визначити новітні принципи сучасної парадигми співпраці у сфері вищої освіти та науки.
2. Вивчити основні напрями сучасних досліджень, категорії учасників та рекомендації ЄС.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Завдання:
1. Проаналізувати політику наукових досліджень в рамках програми «Horizon 2020».
2. Визначити в чому полягає сутність політики програми, що направлена на євроінтеграційні процеси.
3. Запропонувати напрям спільних досліджень з країнами ЄС, з метою поширення наукових знань, з одночасним
плануванням комплексних завдань на європейському рівні.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі
Завдання:
1. Визначити шляхи реалізації академічних обмінів з програм DAAD.
2. Визначити шляхи реалізації академічних обмінів з програм Британської Ради (British Counsil Ukraine).
3. Визначити шляхи реалізації академічних обмінів з програм Національного центру наукових досліджень CNRS.
4.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Завдання:
1. Запропонувати шляхи співпраці по грантових програмах уряду, міністерств та відомств.
2. Вивчити грантові програми своєї області, районних та місцевих рад.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Завдання:
1. Визначити роль мотивації персоналу у підвищенні продуктивності праці та ефективності діяльності конкретного
підприємства (організації).
2. Розписати основні етапи підготовки, перевірки та реєстрації грантових програм.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
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Загальна схема оцінювання
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
(участь
у
семінарських
заняттях,
виконання
практичних занять та контрольних робіт) – до 40 балів,
за виконання індивідуального науково-практичного
завдання – 30 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Семінарське заняття 1. Фінансування наукових досліджень та участь наукових українських інституцій в рамкових програмах ЄС
Семінарське заняття 2. Сучасні наукові грантові програми
Семінарське заняття 3. Основні програми академічних обмінів
Семінарське заняття 4. Основні грантоутворюючі організації
Семінарське заняття 5. Основні етапи підготовки грантових програм

Політика опанування дисципліни

20 балів
20 балів
20 балів
20 балів
20 балів
Усього 100 балів

Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

