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Опис дисципліни 

Метою дисципліни «Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів» є 

засвоєння основ менеджменту наукових та освітніх проектів, формування знань 

інформаційних технологій як основи успішної презентації наукових та освітніх 

проектів. 

 

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

9 1. Менеджмент в 
наукових проектах. 
Захист прав 
інтелектуальної 
власності. 

ПРН14. Дотримуватись етичних норм, 
враховувати авторське право та норми 
академічної доброчесності при проведенні 
наукових досліджень, презентації їх 
результатів та у науково-педагогічній 
діяльності. 

Тести, 
індивідуальне 
завдання 

9 2. Тайм менеджмент і 
науковий проект. 
Технологія формування і 
розвитку команди 
проекту. 

ПРН13. Координувати роботу дослідницької 
групи, вміти організовувати колективну 
роботу та керувати людьми. 

Тести, 
індивідуальне 
завдання 

9 3. Наукові проекти, їх 
сутність, класифікація. 
Система управління 
науковими проектами. 

ПРН4. Спланувати та реалізувати на 
практиці оригінальне самостійне наукове 
дослідження, яке має наукову новизну, 
теоретичну і практичну цінність та сприяє 
розв’язанню значущих проблем в галузі 
управління та адміністрування 

Тести, 
індивідуальне 
завдання 

9 4. Специфіка наукових 
проектів у ЗВО і модель 
системи управління 
науковими проектами. 

Тести, 
індивідуальне 
завдання 

9 5. Менеджмент 
міжнародних наукових 
проектів. 

ПРН12 Володіти комунікативними 
навичками на рівні вільного спілкування в 
іншомовному середовищі з фахівцями та 
нефахівцями щодо проблем обліку і 
оподаткування. 

Тести, 
індивідуальне 
завдання 

9 6. Структура презентації ПРН7. Вміти доступно, на високому 
науковому рівні доносити сучасні наукові 
знання та результати досліджень до 
професійної та непрофесійної спільноти. 
ПРН8. Володіти навичками усної і 
письмової презентації результатів власних 
досліджень рідною та іноземною мовами. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

9 7. Дизайн презентації 

9 8. Зображення в 
презентаціях 

9 9. Дані в презентації 

9 10. Збереження 
презентації та підготовка 
до виступу 
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