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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Загальні показники 
Характеристика кредитного 

модуля 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Назва дисципліни, до 

якої належить кредитний 

модуль 

«Організаційна та проектна  

дослідницько-інноваційна 

діяльність в освіті»  

Форма навчання 

очна 
 

Спеціальність 

053 Психологія 
(шифр і назва) 

Кількість кредитів ЕСТS 

 

3 

Статус кредитного модуля 

обов’язкова складова 

Кількість розділів 

 

3 

Цикл, до якого належить 

кредитний модуль 

загальної підготовки 

 

Індивідуальне завдання 

 
Реферат 

 

Рік підготовки  1 

Семестр    2 

Ступінь вищої освіти 

 

доктор філософії 

 

Загальна кількість годин 
 

60 

Лекції 

16 год. 

Семінарські заняття 

14 год.. 

Тижневих годин: 
 
Аудиторних –16 
 
СР – 24 

Самостійна робота 
60 год.  

Вид та форма семестрового 

контролю 

 Екзамен 

 

            Здобуття аспірантами освітнього ступеня «доктор філософії» за 

спеціальністю 053 Психологія передбачає наявність у них знань і сформованість 

умінь для планування та здійснення організаційної та проектної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті,  враховувати  особливості її основних етапів, 

методів і форм здійснення. Це і зумовлює необхідність опанування навчальної 

дисципліни «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в 

освіті». 

           Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті – 

наукова дисципліна, яка вивчає  зміст організаційної та проектної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті,  етапи і технології її здійснення, а також зміст та 

умови формування дослідницьких компетентносте. 

Обсяг кредитного модуля – 3 кредити ECTS. 
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           Предметом навчальної дисципліни «Організаційна та проектна 

дослідницько-інноваційна діяльність в освіті»  є організаційно-психологічні основи 

здійснення організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті. 
 Міждисциплінарні зв’язки: «Методологія наукових 

досліджень», «Психологія наукової діяльності», «Психологія 

особистості науковця».  

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

 
2.1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування в аспірантів 

загальних та спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей: 

-  здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел щодо проблеми організаційної та проектної дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті; 

- знати та переосмислювати існуючі нові теоретичні моделі та підходи до аналізу й 

інтерпретації змісту, видів та етапів  організаційної та проектної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті; 

- самостійно та відповідально виконувати науково-дослідну діяльність щодо 

вивчення компетентностей для здійснення  організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті та умов їх формування; 

- працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та обмеження щодо здійснення організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 
. 

 Проблеми 2.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

       Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна 

діяльність в освіті» мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- сутності дослідницької діяльності; 

-змісту інноваційної діяльності  та основних етап її здійснення; 

- особливостей дослідницько-інноваційної діяльності та   її  ролі для розвитку 

освіти; 

-призначення організаційної дослідницько-інноваційної  діяльність в освіті та 

основних напрямків її реалізації; 

-методів і форми організаційної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, 

труднощів у її здійсненні; 

-компетентностей для здійснення  організаційної дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті; 

-змісту проектів і особливостей  дослідницько-інноваційних проектів; 

-основних етапів і технологій підготовки та реалізації дослідницько-інноваційних 

проектів; 

-технології  організації роботи на дисертаційним проектом; 

            уміння: 
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- виокремлювати теоретичну складову дослідження організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті; 

- конкретизувати загальні принципи та провідні концептуальні положення 

відповідно до вимог певного наукового та прикладного завдання, які стосується 

організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті; 

- визначати мету і завдання наукового пошуку з організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, з урахуванням стану  науки і 

потреби практики; 

- здійснювати розробку відповідних методичних процедур при проведенні 

дослідження з проблеми організаційної та проектної дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті; 

- здійснювати аналіз літератури за проблематикою організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті; 

- структурувати теоретико-методологічне знання щодо змісту, видів, етапів та умов 

здійснення організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті; 

- обирати адекватні науково-психологічні методи дослідження компетентностей 

для здійснення  організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті; 

- обирати тип дослідження, адекватний специфіці професійних завдань, які 

стосуються організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті; 

досвід: 

-визначати  основні напрямки, етапи і технології здійснення організаційної та 

проектної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті; 

-аналізувати результати обстеження, отриманих у процесі застосування  методик 

для вивчення компетентностей для здійснення  організаційної та проектної 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті; 

 адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень для вирішення 

наукових і практичних проблем в сфері  організаційної та проектної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті. 
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3. Структура кредитного модуля 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Семінар

ські 

 

СР 
 заняття 

1 2 3 4 5 

6 Розділ 1. Сутність дослідницько-інноваційної діяльності та її роль для розвитку освіти  

 

Тема 1.1. Поняття про дослідницьку діяльність як один із видів 

діяльності 

 10 

  

2  2 6 

 

 

 

 

Тема 1.2.   Зміст інноваційної діяльності  та основні етапи її здійснення 

 10 

 

 

2 2 6 

Тема 1.3. Особливості дослідницько-інноваційної діяльності та   її   

роль для розвитку освіти  

10 2 - 8 

Контрольні заходи  не передбачено 

Разом за розділом 1 30 6 4 20 

Розділ 2. Організаційна  дослідницько-інноваційної діяльності в освіті  

Тема 2.1.  Сутність організаційної дослідницько-інноваційної  

діяльність в освіті та основні напрямки її реалізаці  

 

10 2 2 6 

Тема 2.2. Методи і форми  дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті, труднощі у її здійсненні. 

10 2 

 

2 6 

 

Тема 2.3.  Компетентності для здійснення  організаційної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті  

 

 10 2 - 8 

Контрольні заходи  
не передбачено 

Разом за розділом 2  30 6 4 20 

Розділ 3. Проектна дослідницько-інноваційної діяльності в освіті 

Ґ 

 
Тема 3.1. Поняття про проект і особливості  дослідницько-інноваційних 

проектів  

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Тема 3.2. Основні етапи і технології підготовки та реалізації 

дослідницько-інноваційних проектів 

10 

 

2 2 

 

6 

 

Тема 3.3. Технологія  організації роботи на дисертаційним проектом  

 

10  - 2 8 

Разом за розділом 3 30 4 6 20 

Всього годин 

 

90 16 14 60 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

 

 

 

            Тема 1.1. Поняття про дослідницьку діяльність як один із видів діяльності 

            Лекція 1. Поняття про дослідницьку діяльність як один із видів діяльності 

            Поняття про діяльність. Дослідницька діяльність як один із видів діяльності.  

Роль дослідницької діяльності у задоволенні пізнавальних, інтелектуальних потреб 

людини та суспільства. Спрямованість дослідницької діяльності на отримання нових 

знань про людину та світ. Основні вимоги до нових знань, які є продуктом 

дослідницької діяльності: надійність. обґрунтованість; об’єктивність; доказовість; 

точність. Розгортання дослідницької діяльності за структурою наукового дослідження.  

Основні складові  дослідницької діяльності: постановка проблеми; вичленення об’єкта 

дослідження; проведення експерименту: опис і пояснення фактів, отриманих в 

експерименті; створення гіпотези (теорії); прогнозування і перевірка знання та ін.  

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 9; 11. 

Додаткова: 12; 13. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Визначити поняття діяльності.  

2. Охарактеризувати зміст дослідницької діяльності. 

3. Проаналізуйте потреби, задоволенню яких сприяє дослідницька 

діяльність.  

4. Визначити основний продукт дослідницької діяльності.  

5. Виокремити основні вимоги до нових знань, отриманих в процесі 

дослідницької діяльності. 

6. Проаналізувати особливості  розгортання дослідницької діяльності за 

структурою наукового дослідження.  

2 

            Тема 1.2. Зміст інноваційної діяльності  та основні етапи її здійснення 

            Лекція 2. Зміст інноваційної діяльності  та основні етапи її здійснення 

Поняття про інновацію як  введення новацій. Основні види новацій (нові 

матеріали, технології, ноу-хау, організаційні, виробничі, управлінські системи та 

процеси, патенти, стандарти, методики тощо). Використання новацій у виробничому 

та (або) соціальному процесі з досягненням певного ефекту. Два шляхи створення 

інновацій: а) за рахунок пошуку (пошукова діяльність) та застосування вже готових 

новацій; б) за рахунок цілеспрямованого отримання нових знань (дослідницька 

діяльність) та доведення їх до рівня інновацій. Механізми  перетворення новації в 

інновацію (впровадження новації у виробництво або сферу споживання). Інновація як 

кінцевий результат  інноваційної діяльності. Основні підходи до вивчення 

інноваційної діяльності: імплементаційний, інтеграційний та комбінований. Сутність 

та основні етапи інноваційної діяльності: зародження (виникнення відповідних 

новацій як результат завершених досліджень або їх цілеспрямована розробка);  

створення (процес перетворення новації на інновацію); освоєння (поява на ринку 

нового продукту, послуги, впровадження нової технології, застосування нового 

методу організації; поширення (багаторазове повторення  нововведення на 

аналогічних об’єктах, а також застосування в нових сферах та умовах, знаходження 

нових ринків збуту; рутинізація (реалізація нововведення у стабільних, постійно 

функціонуючих елементах відповідних об’єктів, його масове споживання). Роль 

інноваційної діяльності у задоволенні суспільних потреб та отримання економічного, 

соціального та інших видів ефекту. Інноваційна діяльність в сфері освіти як 
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розроблення та використання у сфері освіти результатів наукового дослідження. 

  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 5; 16; 20. 

Додаткова: 1; 16; 17.  

 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити зміст новації.  

2. Охарактеризувати основні види новацій. 

3. Проаналізувати механізм перетворення новації в інновацію. 

4. Охарактеризувати зміст інноваційної діяльності як складної системної 

діяльності. 

5. Проаналізувати відмінності між імплементаційним, інтеграційним та 

комбінованим підходами до вивчення інновацій.  

6. Виокремити основні етапи інноваційної діяльності. 

7. Роль інноваційної діяльності у задоволенні суспільних потреб та 

отримання економічного, соціального та інших видів ефекту. 

8. Розкрити зміст інноваційної діяльності в сфері освіти. 

 

3 

              Тема 1.3. Особливості  дослідницько-інноваційної діяльності та її роль 

для розвитку  освіти 

             Лекція 3. Особливості дослідницько-інноваційної діяльності та її роль для 

розвитку освіти  

             Сутність дослідницько-інноваційної діяльності як різновиду інноваційної 

діяльності. Відмінності між дослідницько-інноваційною діяльністю иа 

впроваджувально-інноваційною діяльністю. Основні складові дослідницько-

інноваційна діяльності як комплексної інноваційної діяльності: отримання нових 

знань; формалізацію отриманих знань у вигляді спеціального продукту (метод, 

система, технологія, проект тощо); практичне використання продукту у професійній 

діяльності з метою підвищення її ефективності. Нормативне забезпечення 

дослідницько-інноваційної діяльності (Закон України» «Про інноваційну діяльність», 

2002;  Національна рамка кваліфікацій, 2011; Закон України «Про наукову та наукову-

технічну діяльність», 2016; «Закон України «Про вищу освіту», 2014; «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах)», 2016. Роль дослідницько-

інноваційної діяльності  у розвитку університетів як центрів інноваційних перетворень 

у суспільстві, у здійсненні діяльності за трьома взаємов’язаними напрямами; 

навчання, наукові дослідження,  інноваційне впровадження високих технологій і 

виведення їх на ринки (технологічний трансфер). (Модель «потрійної спіралі» 

Г.Іцковича, 2010). Особливості дослідницьких університетів. Основні форми реалізації 

дослідницько-інноваційної діяльності в закладах вищої освіти: а) науково-інноваційна 

(продукування наукових інновацій); б) проектно-інноваційна діяльність 

(продукування інноваційних проектів і програм). Організаційно-кадрове забезпечення 

дослідницько-інноваційної діяльності. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 13; 14; 4. 

Додаткова: 2; 8; 3. 

 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити зміст  дослідницько-іноваційної діяльності як різновиду 
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інноваційної діяльності. 

2. Викоремити відмінності між дослідницько-інноваційною діяльністю иа 

впроваджувально-інноваційною діяльністю. 

3. Визначити основні складові дослідницько-інноваційна діяльності 

4. Проаналізувати нормативне забезпечення дослідницько-інноваційної 

діяльності 

5. Охарактеризувати роль дослідницько-інноваційної діяльності  у 

розвитку університетів як центрів інноваційних перетворень у суспільстві. 

6. Проаналізувати модель «потрійної спіралі» Г.Іцковича та її роль у 

визначенні основних напрямків дослідницько-інноваційної діяльності 

університетів. 

7. Визначити особливості дослідницьких університетів. 

8. Обґрунтувати основні форми реалізації дослідницько-інноваційної 

діяльності в закладах вищої освіти. 

 

4 

            Тема 2.1.  Сутність організаційної дослідницько-інноваційної  діяльності в 

освіті та основні напрямки її реалізації  

            Лекція 4.  Сутність організаційної дослідницько-інноваційної  діяльності в 

освіті та основні напрямки її реалізації  

            Поняття про організаційну дослідницько-інноваційну діяльність в освіті. 

Організаційна   діяльність по створенню інновацій (як результатів науково-дослідної 

діяльності): а) у вигляді документів (дисертацій; звітів про виконання науко-технічних 

проектів і програм, господоговірних науково-дослідних робіт; розроблених 

інноваційних проектів і програм та ін.); б) у вигляді продуктів  (товарних марок; 

патентів; ліцензійних договорів; непатентованих винаходів; свідоцтв авторського 

права на твір; дослідних зразків; монографій, збірників наукових праць та ін.); в) у 

вигляді консультативних послуг (консультативних послуг щодо інноваційної 

діяльності;  консалтингових, інжинірингових послуг; маркетингових досліджень; 

спільних науково-дослідних робіт та ін.). Організаційна діяльність  для навчання 

інноваційній діяльності (як фактор відтворення інноваційних кадрів):  спеціально 

організованого навчання; залучення студентів, аспірантів, викладачів до інноваційної 

діяльності ЗВО; направлення на стажування до провідних вітчизняних та зарубіжних 

наукових організацій; проходження навчальної та виробничої практики на 

інноваційних підприємствах та ін. Організаційна діяльність щодо освітньої діяльності 

(як фактору розвитку і підтримки інновацій): створення інфраструктури (центрі 

післядипломної освіти, лабораторії, кафедри); використання новітніх освітніх 

технологій; продукування та використання педагогічних технологій при підготовці 

фахівців; проведення семінарів-тренінгів, круглих столів тощо. Розкрити роль 

кадрового забезпечення дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 7; 18; 19; . 

Додаткова: 4; 9; 11. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити сутність організаційної дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті.  

2.  Проаналізувати основні напрями організаційної дослідницько-інноваційну 

діяльність в освіті.  

3. Розкрити  зміст організаційної   діяльності по створенню інновацій (як 

результатів науково-дослідної діяльності) 

4. Охарактеризувати організаційну діяльність  для навчання інноваційній 
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діяльності в освіті (як фактору відтворення інноваційних кадрів): 

5. Організаційна діяльність щодо освітньої діяльності (як фактору розвитку і 

підтримки інновацій): 

6. Розкрити роль кадрового забезпечення дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

 

5 

             Тема 2.2. Методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, 

труднощі у її здійсненні 

            Лекція 5. Методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, 

труднощі у її здійсненні. 

            Поняття про методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

Характеристика основних методів і форм дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті: підготовка статей до публікації у наукових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних бах даних; підготовка проектних заявок на участь в 

гартових програмах; підготовка запитів на участь у конкурсах дослідницьких 

проектів; розробка заявок на отримання об’єктів права інтелектуальної власності; 

презентація власних досліджень га конференціях, семінарах, круглих столах; учать у 

зарубіжних відрядження, стажуваннях; участь у реалізації дослідницьких, освітніх, 

соціальних та ін. проектів, виконання науково-дослідницьких робіт на замовлення 

сторонніх організацій; участь у конкурсах наукових робіт, проектів для студентів. 

аспірантів, молодих вчених; ділове спілкування іноземною мовою із зарубіжними 

фахівцями (очне або заочне); розробка та (або) випуск інноваційної продукції; 

розробка нових технологій, приладів, експериментальних зразків, методів, способів 

тощо. Співпраця із зарубіжними партнерами як важлива умова розвитку 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. Труднощі у здійсненні дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті: недостатній рівень володіння іноземною мовою; 

недостатній досвід у написанні проектів, оформленні заявок, укладанні договорів; 

недостатній рівень організації роботи дослідницької (проектної) групи; невпевненість 

в своїх силах; недостатній рівень організації роботи з боку  ЗВО та ого структурних 

підрозділів; недостатній рівень знань та вмінь; брак інформації; брак часу; застаріле 

обладнання; брак коштів та ін. Організаційні та психологічні умови подолання 

труднощів у здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3; 13; 14.  

Додаткова 5; 7; 19. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити зміст методів та форм дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті. 

2. Проаналізувати роль методів і форм дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

3. Охарактеризувати основні методи і форми дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

4. Виокремити методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті, які використовуються для взаємодії із зарубіжними партнерами. 

5. Визначити роль конкурсів наукових робіт, проектів для студентів. 

аспірантів, молодих вчених. 

6. Охарактеризувати труднощі у здійсненні дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

7. Виокремити організаційні умови подолання труднощів у здійсненні 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 
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8. Визначити психологічні умови подолання труднощів у здійсненні 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

 

6 

           Тема 2.3.  Компетентності для здійснення  дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті  

           Лекція 6.  Компетентності для здійснення  дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті  

           Поняття про компетентність. Види компетентностеq. Особливості 

дослідницької компетентності. Структура дослідницької компетентності 

(мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний компоненти).  

Мотиваційний компонент дослідницької компетентності (інтерес до дослідницько-

інноваційної діяльності, бажання працювати в освіті та вводити інновації, прагнення 

до професійного розвитку та вдосконалення тощо). Когнітивний компонент 

дослідницької компетентності (знання і розуміння предметної та професійної сфери, 

знання і розуміння сутності дослідницько-інноваційної діяльності, її основних 

завдань, методів і форм здійснення тощо). Операційний компонент дослідницької 

компетентності (здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; уміння 

пошуку, обробки та аналізу інформації, отриманої з різних джерел; уміння 

використовувати інформаційно-комунікативні технології; уміння розробляти проекти і 

управляти ними; уміння спілкуватися іноземної мовою;  уміння працювати в команді, 

здійснювати міжособистісне спілкування і взаємодії тощо). Особистісний компонент 

дослідницької компетентності (здатність до критики та самокритики; рефлексії; 

інтернальний локус контролю; креативність; адаптивність; мобільність тощо).  

Методики для дослідження дослідницьких компетентностей. Психологічні умови 

розвитку дослідницьких компетентностей.  

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1; 7; 19. 

Додаткова: 5; 6; 14. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити сутність компетентності.  

2. Охарактеризувати основні види компетентностей. 

3. Визначити особливості дослідницької компетентності. 

4. Розкрити структуру дослідницької компетентності. 

5. Виокремити зміст мотиваційного компоненту дослідницької 

компетентності та його основні складові. 

6. Дати визначення змісту когнітивного компоненту дослідницької 

компетентності. 

7. Назвати основні складові операційного компоненту дослідницької 

компетентності. 

8. Розкрити зміст особистісного компоненту дослідницької компетентності. 

9. Назвати методики для дослідження дослідницьких компетентностей. 

10. Визначити психологічні умови формування дослідницьких 

компетентностей.  

 

7 

          Тема 3.1. Поняття про проект і особливості дослідницько-інноваційних 

проектів  

          Лекція 7. Поняття про проект і особливості дослідницько-інноваційних 

проектів  

          Сутність проекту. Істотні характеристики проекту (унікальність та 

неповторність; наявність чітких цілей. спрямованість на кінцевий результат; 
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обмежений час існування; координоване виконання численних взаємозалежних дій 

відповідно до складеного плану). Соціально-економічні та психологічні функції 

проектів. Основні суб’єкти проектної діяльності (замовник, інвестор, виконавець, 

проектна, команда, керівник проектно команди та ін.). Основні критерії для  

класифікації проектів. Види проектів за кількістю учасників. Види проектів за 

масштабом фінансування. Види проектів за соціальною сферою. Види проектів за 

прибутком. Види проектів за змістом (дослідницькі, освітні, соціальні та ін.). 

Особливості дослідницько-інноваційних проектів. Дисертаційний проект як один із 

видів дослідницько-інноваційних проектів. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 10; 12; 15. 

Додаткова: 8; 10; 20. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Сутність проекту та його істотні характеристики. 

2. Особливості дослідницько-інноваційних проектів. 

3. Соціально-економічні та психологічні функції дослідницько-

інноваційних проектів.  

4. Основні суб’єкти проектної дослідницько-інноваційних проектів.  

5. Види дослідницько-інноваційних проектів за кількістю учасників.  

6. Види дослідницько-інноваційних проектів за масштабом фінансування.  

7. Види дослідницько-інноваційних проектів  за соціальною сферою.  

8. Види дослідницько-інноваційних проектів. проектів за прибутком. 

9. Особливості дисертаційного проекту як одного із видів дослідницько-

інноваційних проектів. 

 

8 

              Тема 3.2. Основні етапи і технології підготовки та реалізації 

дослідницько-інноваційних проектів 

               Лекція 8. Основні етапи і технології підготовки та реалізації 

дослідницько-інноваційних проектів 

               Основні етапи підготовки та реалізації дослідницько-інноваційних проектів. 

Етап визначення цілей та завдань дослідницько-інноваційних проектів (проектування 

проекту). Технологія підготовки проектної заявки. Етап планування дослідницько-

інноваційних проектів. Технологія розподілу ролей в проектній команді. Технологія 

формування команди. Роль лідера в проектній команді. Вимоги до лідера  проектної 

команди. Етап виконання дослідницько-інноваційних проектів. Технологія організації 

взаємодії та спілкування  учасників проектної команди. Технологія регулярної 

звітності про результати виконання завдань проекту. Етап оцінки ефективності 

виконання дослідницько-інноваційних проектів. Технологія оцінки ефективності 

проектів. Критерії успішності виконання проекту. Роль інформаційно-комунікативних 

технологій у підготовці та виконанні дослідницько-інноваційних проектів. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 10; 12; 15. 

Додаткова: 8; 10; 20. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Визначте основні етапи підготовки та реалізації дослідницько 

інноваційних проектів. 

2. Розкрийте особливості етапу визначення цілей та завдань дослідницько-

інноваційних проектів 
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3. Проаналізуйте технологію підготовки проектної заявки. Для 

дослідницько-інноваційних проектів. 

4. Визначте особливості етапу планування дослідницько-інноваційних 

проектів. 

5. Проаналізувати етап виконання дослідницько-інноваційних проектів.  

6. Розкрити технологію організації взаємодії та спілкування  учасників 

проектної команди.  

7. Проаналізувати технологію регулярної звітності про результати 

виконання завдань проекту.  

8. Виокремити етап оцінки ефективності виконання дослідницько-

інноваційних проектів.  

9. Розкрити зміст технології оцінки ефективності дослідницько-

інноваційних проектів.  

10. Визначити критерії успішності виконання дослідницько-інноваційних 

проектів.  

 

 

 

5. Семінарські заняття 

Основними завданнями циклу семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою літературою, готувати виступи, формулювати та відстоювати свою 

позицію, брати активну участь у дискусії; проводити критичний аналіз та оцінку підходів 

до визначення сутності дослідницько-інноваційної діяльності, особливостей 

організаційної та проектної дослідницько-інноваційної діяльності, її етапів і технологій 

здійснення, розкриття сутності та умов формування дослідницьких компетентносте 

аспірантів. 

 

№ 

з/п 
Назва теми та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

            Тема 1.1. Поняття про дослідницьку діяльність як один із видів діяльності 

            Семінарське заняття 1.   Поняття про дослідницьку діяльність як один із 

видів діяльності 

            Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про дослідницьку діяльність. 

 

Питання для обговорення:  

1. Поняття діяльності.  

2. Зміст дослідницької діяльності. 

3. Потреби, задоволенню яких сприяє дослідницька діяльність.  

4. Основний продукт дослідницької діяльності.  

5. Вимоги до  знань, отриманих в процесі дослідницької діяльності. 

6. Розгортання дослідницької діяльності за структурою наукового дослідження. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 9; 11. 

Додаткова: 12; 13. 

 

2 

          Тема 1.2. Зміст інноваційної діяльності  та основні етапи її здійснення 

          Семінарське заняття 2. Зміст інноваційної діяльності  та основні етапи її 

здійснення 

         Мета: Поширити та закріпити знання аспірантів про інноваційну діяльності  та 

основні етапи її здійснення. 

 

Питання для обговорення:  
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1. Сутність новації.  

2. Основні види новацій. 

3. Механізм перетворення новації в інновацію. 

4. Інноваційна діяльність як складна система. 

5. Відмінність між імплементаційним, інтеграційним та комбінованим 

підходами до вивчення інновацій.  

6. Основні етапи інноваційної діяльності. 

7. Роль інноваційної діяльності у задоволенні суспільних потреб та 

отримання економічного, соціального та інших видів ефекту. 

8. Особливості  інноваційної діяльності в сфері освіти. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 5; 16; 20. 

Додаткова: 1; 16; 17.  

 

3 

             Тема 2.1.  Сутність організаційної дослідницько-інноваційної  діяльності в 

освіті та основні напрямки її реалізації  

              Семінарське заняття 3.  Сутність організаційної дослідницько-

інноваційної  діяльності в освіті та основні напрямки її реалізації  

            Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про організаційної 

дослідницько-інноваційної  діяльності в освіті та основні напрямки її реалізації  

 

Питання для обговорення:  

1.  Сутність організаційну дослідницько-інноваційну діяльність в освіті.  

2.  Основні напрями організаційної дослідницько-інноваційну діяльність в 

освіті.  

3.  Зміст організаційної   діяльності по створенню інновацій (як результатів 

науково-дослідної діяльності) 

4.  Організаційна діяльність  для навчання інноваційній діяльності в освіті 

(як фактору відтворення інноваційних кадрів): 

5. Організаційна діяльність щодо освітньої діяльності (як фактору розвитку 

і підтримки інновацій): 

6. Роль кадрового забезпечення дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 7; 18; 19; . 

Додаткова: 4; 9; 11. 

 

 

4 

 

             Тема 2.2. Методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, 

труднощі у її здійсненні 

            Семінарське заняття 4. Методи і форми дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті, труднощі у її здійсненні. 

             Мета: Поглибити та систематизувати знання аспірантів про методи і форми 

дослідницько-інноваційної діяльності в освіті, труднощі у її здійсненні.  

 

Питання для обговорення:  

1. Зміст та значення методів та форм дослідницько-інноваційної діяльності 

в освіті. 

2. Основні методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 
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3. Методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті для 

взаємодії із зарубіжними партнерами. 

4. Роль конкурсів наукових робіт, проектів для студентів. аспірантів, 

молодих вчених. 

5. Труднощі у здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

6. Організаційні умови подолання труднощів у здійсненні дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті. 

7. Психологічні умови подолання труднощів у здійсненні дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті: 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3; 13; 14.  

Додаткова 5; 7; 19. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

           Тема 3.1. Поняття про проект і особливості дослідницько-інноваційних 

проектів  

           Семінарське заняття  5. Поняття про проект і особливості дослідницько-

інноваційних проектів  

           Мета: Поглибити та систематизувати знання аспірантів про проект та 

особливості дослідницько-інноваційних проектів.  

 

Питання для обговорення:  

1. Сутність проекту та його істотні характеристики. 

2. Особливості дослідницько-інноваційних проектів 

3. Соціально-економічні та психологічні функції дослідницько-

інноваційних проектів.  

4. Основні суб’єкти проектної дослідницько-інноваційних проектів.  

5. Види дослідницько-інноваційних проектів за кількістю учасників.  

6. Види дослідницько-інноваційних проектів за масштабом фінансування.  

7. Види дослідницько-інноваційних проектів  за соціальною сферою.  

8. Види дослідницько-інноваційних проектів. проектів за прибутком 

9. Особливості дисертаційного проекту як одного із видів дослідницько-

інноваційних проектів. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 10; 12; 15. 

Додаткова: 8; 10; 20. 

 

6 

               Тема 3.2. Основні етапи і технології підготовки та реалізації 

дослідницько-інноваційних проектів 

              Семінарське заняття 6. Основні етапи і технології підготовки та реалізації  

дослідницько-інноваційних проектів 

              Мета: Поглибити та систематизувати знання аспірантів про основні етапи і 

технології здійснення дослідницько-інноваційних проектів  

   

 Питання для обговорення:  

1. Основні етапи підготовки та реалізації дослідницько- 

інноваційних проектів. 

2. Етап визначення цілей та завдань дослідницько-інноваційних 

проектів. 

3. Технологія підготовки проектної заявки для дослідницько-

інноваційних проектів. 

4. Етапу планування дослідницько-інноваційних проектів. 
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5. Етап виконання дослідницько-інноваційних проектів.  

6. Технологія створення проектної команди.  

7. Технологію  підготовки звітності про результати виконання 

завдань проекту.  

8. Етап оцінки ефективності виконання дослідницько-інноваційних 

проектів.  

9. Технологія оцінки ефективності проектів.  

10. Критерії ефективності виконання проекту.  

Л і т е р а т у р а 

 

Основна: 10; 12; 15. 

Додаткова: 8; 10; 20. 

               

7 

             Тема 3.3. Технологія  організації роботи на дисертаційним проектом  

             Семінарське заняття 7. Технологія  організації роботи на дисертаційним 

проектом  

             Мета: Поглибити та систематизувати знання аспірантів про технологію  

організації роботи на дисертаційним проектом.  

 

Питання для обговорення:  

1. Мета та завдання  навчання аспірантів в аспірантурі. 

2. Планування науково-дослідницької роботи аспірантів (складання 

індивідуального плану роботи аспірантів). 

3. Підготовка обґрунтування теми дисертаційного проекту  

4. Зміст та основні складові програми дисертаційного проекту. 

5. Основні етапи підготовки дисертаційного проекту. 

6. Основні форми звітності аспірантів. 

7. Сутність наукової публікації, її функції та види. 

8. Тези наукової доповіді (повідомлення). 

9. Наукова доповідь (повідомлення), алгоритм її підготовки та основні 

види. 

10. Інформаційно-комунікативні технологій для візуалізації  результатів 

дисертаційного проекту та представлення доповідей. 

Л і т е р а т у р а 

 

Основна: 4; 9; 14. 

Додаткова: 12; 15; 18. 

 

 

6.Лабораторні заняття 

Не передбачено 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СР 

1          Тема 3. 3. Технологія  організації роботи над дисертаційним 

проектом  

         Мета та завдання навчання аспірантів в аспірантурі. 

Планування науково-дослідницької роботи аспірантів (складання 

індивідуального плану роботи аспірантів). Підготовка 

2 
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обґрунтування теми дисертаційного проекту. Розробка програми 

дослідницько-інноваційної діяльності, оформлення результатів. 

Основні етапи підготовки дисертаційного проекту. Форми звітності 

аспірантів (анотований звіт, атестаційні бланки аспірантів). 

Особливості складання звітів за індивідуальним планом аспіранта. 

Сутність наукової публікації, її функції та види. Особливості 

підготовки тез наукової доповіді (повідомлення).  Наукова доповідь 

(повідомлення): алгоритм, види доповідей, їх загальна 

характеристика. Застосування інформаційно-комунікативних 

технологій для візуалізації наукових результатів дисертаційного 

проекту та представлення доповідей. 

 

Л і т е р а т у р а 

 

Основна: 4; 9; 14. 

Додаткова: 12; 15; 18. 

 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

           Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1.Розкрити мету та завдання навчання аспірантів в аспірантурі. 

2.Проаналізувати зміст планування науково-дослідницької 

роботи аспірантів (складання індивідуального плану роботи 

аспірантів). 

3.Розкрити зміст обґрунтування теми дисертаційного проекту  

4.Визначити  складові програми дисертаційного проекту. 

5.Розкрити основні етапи підготовки дисертаційного проекту 

6.Визначити форми звітності аспірантів. 

7.Розкрити зміст наукової публікації, її функції та види. 

8.Розкрити особливості підготовки тез наукової доповіді 

(повідомлення). 

9.Охарактеризувати сутність  наукової доповіді 

(повідомлення), алгоритм підготовки та основні види. 

10.Показати роль інформаційно-комунікативних технологій 

для візуалізації  результатів дисертаційного проекту та представлення 

доповідей. 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 
Мета індивідуальних завдань – сприяти поглибленню і розширенню теоретичних 

знань аспірантів з окремих тем навчальної дисципліни; отримати досвід самостійної 

роботи з навчальною та науковою літературою. 

            Індивідуальним завданням з кредитного модуля «Організаційна та проектна 

дослідницько-інноваційна діяльність в освіті» є реферат.  

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування аспірантами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, 

вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної психологічної 

проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння навичками логічного аналізу 

та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 
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Тема реферату обирається аспірантом самостійно впродовж двох тижнів з початку 

семестру, виходячи із запропонованого переліку (Додаток А). Окрім запропонованих, 

аспіранти можуть самостійно обирати тему реферату, обов’язково погоджуючи її з 

викладачем. У навчальній групі теми рефератів не повинні повторюватись. 

Аспіранти подають реферат на кафедру психології і педагогіки разом із 

роздрукованим списком навчальної групи за два тижні до заліку. 

    Вимоги до змісту та оформлення реферату 

Загальний обсяг реферату 12-15 сторінок друкованого тексту українською мовою 

формату А4 тексту у редакторі Word 

Стандарти: кегель – 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 

абзацний відступ – 1,25 см, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 

1,5 см. 

Реферат обов’язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі 

реквізити: назва інституту. Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, місце 

й рік виконання реферату.  

 

Титульний аркуш реферату має такі реквізити: 

 

                                     Розташовуються зверху в центрі  

 

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут психології імені Г.С. Костюка 
 

 

 

 

           Далі посередині аркуша  

 

             Реферат з дисципліни «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна 

діяльність в освіті» 
на тему «_________________________________________» 

                                                                                                                                                           

                                                

 

 

Нижче праворуч: прізвище, ім’я, по батькові аспіранта 

 та викладача, який викладає навчальну дисципліну. 

 

 

Знизу по центру: Київ – рік 

 

Структурно реферат повинен містити: зміст, вступ, основну частину (3-4 питання), 

висновки та список використаних джерел.  

У вступі потрібно обґрунтувати теоретичну та практичну актуальність теми. В 

основній частині реферату необхідно глибоко та стисло розкрити поставлені питання; 

зазначати порядковими номерами посилання на використані літературні джерела (сайти). 

У висновках (1-2 сторінки), крім узагальнень, бажано викласти власний погляд на 

проблему. Список використаних джерел оформлюється за вимогами ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006, з якими можна ознайомитись за посиланням: 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/31.pdf 

 

 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/31.pdf
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9. Контрольні роботи 
 

НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ 

 

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 
 

Для оцінювання успішності аспірантів застосовується рейтингова система (РСО). 

РСО враховує: 

- результати роботи аспірантів на лекціях; 

- результати роботи аспірантів на семінарських заняттях;  

- якість написання реферату; 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота аспірантів на лекційних заняттях 

Ваговий бал – 4.  

Максимальна кількість балів за роботу на лекційних заняттях дорівнює 

4 бали × 8 л. з. = 32 бали. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному лекційному 

занятті за двома показниками – присутністю і активністю: 

а) присутність       1 бал × 8 л. з. = 8 балів. 

Критерії оцінювання:  

1 – присутність на лекційному занятті;  

0 – відсутність на лекційному занятті.  

б) активність         3 бали × 8 л. з. = 24 балів. 

Критерії оцінювання:  

3 – висока активність, яка свідчить про спрямованість на ґрунтовне засвоєння 

матеріалу; 

1-2 – середня активність, що свідчить про спрямованість на формальне засвоєння 

матеріалу; 

0 – низька активність, яка свідчить про ухиляння від засвоєння матеріалу. 

2. Робота аспірантів на семінарських заняттях 

Ваговий бал – 8.  

Максимальна кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює 

8 балів × 7 с.з. = 56 балів. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному семінарському 

занятті за трьома показниками – підготовленістю, активністю та присутністю: 

а) підготовленість       5 балів  × 7 с. з. = 35 балів. 
Критерії оцінювання:  

5 балів – повна, чітка, викладена в певній логічній послідовності відповідь на всі 

поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; 

висловлення аспірантом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі 

порушуються у питанні; 

5 балів – не зовсім повна або не достатньо чітка відповідь на всі поставлені 

питання, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення аспіранта з 

матеріалом лекцій та підручника; незначні неточності у відповідях;  

3 бали – відсутність відповіді на певні питання, або неправильна відповідь на них, 

що свідчить про поверхове ознайомлення аспіранта з навчальним матеріалом або значні 

похибки у відповідях; 

1-2 балів – неправильна відповідь, що свідчить про незнання матеріалу, але 

намагання аспіранта висловити власне розуміння суті поставленого питання; 

0  балів – відсутність відповіді. 

б) активність               2 бали  × 7 с. з. = 14 балів. 
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Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, що свідчить про ґрунтовну обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його опрацювання; 

1 – достатня активність, що свідчить про обізнаність з матеріалу та спрямованість 

на його опрацювання; 

0 – низька активність, що свідчить про неволодіння матеріалом та ухилення від 

участі у семінарському занятті.  

в) присутність             1 бали × 7 с. з. = 7 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на семінарському занятті;  

0 – відсутність на семінарському занятті.  

За особливі досягнення в роботі на семінарському занятті двом кращим аспірантам 

може бути нараховано заохочувальні бали (+ 1 бал). 

3. Реферат 

Ваговий бал – 12. 

Критерії оцінювання: 

10-12 балів – творчий підхід до розкриття проблеми;  

7-9 балів – глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція; 

4-6 балів – обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками; 

1-3 балів – реферат компілятивного рівня, або тему розкрито неповно; 

0 балів – незадовільно, тему не розкрито, реферат не зарахований. 

За кожний тиждень із запізненням поданням реферату нараховуються штрафні 

бали (– 2 бали, але загалом не більш ніж – 6 балів). Наявність позитивних оцінок, 

отриманих аспірантом за реферат, є необхідною умовою його допуску до заліку.  

Розрахунок шкали (R) рейтингу 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

RС = 6×8 + 10×7 + 12= 100 балів 

Рейтингова шкала дорівнює 100 балам.  

Залік «автоматом» отримують аспіранти, які накопичили протягом семестру не 

менш, ніж 60 балів.  

Залікова контрольна робота 

Аспіранти, які не отримали залік за рейтингом, тобто набрали протягом семестру 

рейтинг з кредитного модуля менше 0,6R, або бажають виконувати залікову контрольну 

роботу з метою підвищення оцінки, виконують залікову контрольну роботу.  

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг (rс), що складає 40% від 

RС, тобто 40 балів. Час залікової контрольної роботи – 90 хвилин. Контрольне завдання 

містить 3 питання за тематичними розділами кредитного модулю. 

Приклад:  
Варіант № 1 

           1.Визначити сутність дослідницьку діяльність як одного із видів діяльності 

           2.Розкрити особливості  дослідницько-інноваційних проектів 

Варіант № 2 

           1.Охарактеризувати роль дослідницько-інноваційної діяльності для розвитку освіти. 

            2.Описати основні етапи і технології підготовки та реалізації дослідницько-

інноваційних проектів 

Варіант № 3 

           1.Проаналізувати компетентності для здійснення  організаційної дослідницько-

інноваційної діяльності в освіті. 

          2. Описати технологію  організації роботи на дисертаційним проектом. 

 
Критерії оцінювання залікової контрольної роботи 
Залікова контрольна робота оцінюються за шкалою 30 балів.  
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Кожне питання максимально оцінюється в 10 балів відповідно до системи 

оцінювання: 

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 8-10 балів; 

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або 

незначні неточності) – 6-7 балів; 

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі 

помилки) – 4-5 балів; 

«незадовільно», незадовільна відповідь – менше, ніж 4 бали. 

 

Для отримання аспірантом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) за 

результатами роботи в семестрі його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з 

таблицею 1. 

    Таблиця 1. 

 

Рейтингові бали за 

100-бальною шкалою  
(RD = RС) 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А 

82-89 
Добре 

В 

74-81 С 

67-73 Задовільно 

(зараховано) 

D 

60-66 Е 

35-59 Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

1-34 F 

 

 

10. Методичні рекомендації 
 

           Вивчення курсу «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність 

в освіті» передбачає засвоєння аспірантами системи психологічних знань, основних 

понять за темами, ознайомлення з навчально-методичними матеріалами. 

За кожною темою наводяться посилання на список основної та додаткової 

літератури, що не виключає можливості аспірантів самостійно по узгодженню з 

викладачем розширити цей список. Така робота по підбору релевантних наукових 

джерел може виявитись особливо корисною при підготовці аспіранта до залікової 

контрольної роботи. 

Головною метою лекцій є мотивація і організація роботи аспірантів з 

навчальним матеріалом у міжсесійний період. Лекції проводяться з використанням 

мультимедійних презентацій (за наявності умов в аудиторії).  

Проведення семінарських занять має бути практико орієнтованим. 

Головними завданнями семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою на навчальною літературою з психології, готувати доповіді, 

формулювати та відстоювати власну позицію, приймати активну участь у 

тематичній дискусії. Основним завданням написання реферату є підтвердження 

рівня опанування аспірантами основних положень з обраної тематики, 

демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити 

узагальнення та самостійні висновки.  
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Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної 

психологічної проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння 

навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

   Форма семестрового контролю – екзамен. Час для складання іспиту– 90 

хвилин. Контрольне завдання містить 3 питання за тематичними розділами 

кредитного модулю. 
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журнал. – 2015. – No 2. – С. 158–173.  
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Додаток А 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

   

1. Дослідницька діяльність як один із видів діяльності 

2. Зміст інноваційної діяльності. 

3. Основні етапи  здійснення інноваційної діяльності. 

4. Особливості дослідницько-інноваційної діяльності. 

5.  Роль дослідницько-інноваційної діяльності для розвитку освіти. 

6. Сутність організаційної дослідницько-інноваційної  діяльність в освіті.  

7. Основні напрямки реалізації дослідницько-інноваційної  діяльність в 

освіті. 

8. Методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

9. Труднощі у  здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

10.  Компетентності для здійснення  дослідницько-інноваційної діяльності 

в освіті. 

11. Умови формування дослідницьких компетентностей в аспірантів та 

науково-педагогічних працівників. 

12. Сутність проекту та основні його види. 

13. Особливості  дослідницько-інноваційних проектів. 

14.  Етапи підготовки та реалізації проектів дослідницько-інноваційних 

проектів. 

15. Технології  підготовки та реалізації дослідницько-інноваційних 

проектів. 

16. Особливості дисертаційних проектів. 

17. Технологія  організації роботи на дисертаційним проектом. 

Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СКЛАДАННЯ ЕКАМЕНУ  

 

1. Визначити поняття діяльності.  

2. Охарактеризувати зміст дослідницької діяльності. 

3. Виокремити основні вимоги до нових знань, отриманих в процесі 

дослідницької діяльності. 

4. Проаналізувати особливості  розгортання дослідницької діяльності за 

структурою наукового дослідження 

5. Розкрити зміст новації та основні види новацій. 

6. Охарактеризувати зміст інноваційної діяльності як складної системної 

діяльності. 

7. Проаналізувати відмінності між імплементаційним, інтеграційним та 

комбінованим підходами до вивчення інновацій.  

8. Виокремити основні етапи інноваційної діяльності. 

9. Роль інноваційної діяльності у задоволенні суспільних потреб та 

отримання економічного, соціального та інших видів ефекту. 
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10. Розкрити зміст інноваційної діяльності в сфері освіти 

11. Розкрити зміст  дослідницько-інноваційної діяльності як різновиду 

інноваційної діяльності. 

12. Виокремити відмінності між дослідницько-інноваційною діяльністю 

иа впроваджувально-інноваційною діяльністю. 

13. Проаналізувати нормативне забезпечення дослідницько-інноваційної 

діяльності 

14. Охарактеризувати роль дослідницько-інноваційної діяльності  у 

розвитку університетів як центрів інноваційних перетворень у 

суспільстві. 

15. Проаналізувати модель «потрійної спіралі» Г. Іцковича та її роль у 

визначенні основних напрямків дослідницько-інноваційної діяльності 

університетів. 

16. Визначити особливості дослідницьких університетів. 

17. Обґрунтувати основні форми реалізації дослідницько-інноваційної 

діяльності в закладах вищої освіти 

18. Розкрити сутність організаційної дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті та основні її напрямки.  

19. Розкрити  зміст організаційної   діяльності по створенню інновацій (як 

результатів науково-дослідної діяльності) 

20. Охарактеризувати організаційну діяльність  для навчання 

інноваційній діяльності в освіті (як фактору відтворення інноваційних 

кадрів): 

21. Організаційна діяльність щодо освітньої діяльності (як фактору 

розвитку і підтримки інновацій): 

22. Розкрити роль кадрового забезпечення дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

23. Розкрити зміст та роль методів та форм дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

24. Виокремити методи і форми дослідницько-інноваційної діяльності в 

освіті, які використовуються для взаємодії із зарубіжними 

партнерами. 

25. Визначити роль конкурсів наукових робіт, проектів для студентів. 

аспірантів, молодих вчених. 

26. Охарактеризувати труднощі у здійсненні дослідницько-інноваційної 

діяльності в освіті. 

27. Виокремити організаційні та психологічні умови подолання 

труднощів у здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності в освіті. 

28. Розкрити сутність компетентності.  

29. Охарактеризувати основні види компетентностей. 

30. Визначити зміст та структуру  дослідницької компетентності. 

31. Виокремити зміст основних компонентів дослідницької 

компетентності та їх основні складові. 

32. Назвати методики для дослідження дослідницьких компетентностей. 

33. Визначити психологічні умови формування дослідницьких 

компетентностей.  

34. Розкрити сутність проекту та його істотні характеристики. 

35. Визначити особливості дослідницько-інноваційних проектів 
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36. Проаналізувати соціально-економічні та психологічні функції 

дослідницько-інноваційних проектів.  

37. Визначити основні суб’єкти проектної дослідницько-інноваційних 

проектів.  

38. Виділити види дослідницько-інноваційних проектів. 

39. Види дослідницько-інноваційних проектів  за соціальною сферою.  

40. Обґрунтувати особливості дисертаційного проекту як одного із видів 

дослідницько-інноваційних проектів. 

41. Визначити основні етапи підготовки та реалізації дослідницько 

інноваційних проектів. 

42. Розкрити особливості етапу визначення цілей та завдань 

дослідницько-інноваційних проектів 

43. Проаналізувати технологію підготовки проектної заявки. Для 

дослідницько-інноваційних проектів. 

44. Визначити особливості етапу планування дослідницько-інноваційних 

проектів. 

45. Проаналізувати етап виконання дослідницько-інноваційних проектів.  

46. Розкрити технологію організації взаємодії та спілкування  учасників 

проектної команди.  

47. Проаналізувати технологію регулярної звітності про результати 

виконання завдань проекту.  

48. Виокремити етап оцінки ефективності виконання дослідницько-

інноваційних проектів.  

49. Розкрити зміст технології оцінки ефективності проектів.  

50. Визначити критерії успішності виконання проекту.  

51. Розкрити мету та завдання навчання аспірантів в аспірантурі. 

52. Проаналізувати зміст планування науково-дослідницької роботи 

аспірантів (складання індивідуального плану роботи аспірантів). 

53. Розкрити зміст обґрунтування теми дисертаційного проекту  

54. Визначити  складові програми дисертаційного проекту. 

55. Розкрити основні етапи підготовки дисертаційного проекту 

56. Визначити форми звітності аспірантів. 

57. Розкрити зміст наукової публікації, її функції та види. 

58. Розкрити особливості підготовки тез наукової доповіді 

(повідомлення). 

59. Охарактеризувати сутність  наукової доповіді (повідомлення), 

алгоритм підготовки та основні види. 

60. Показати роль інформаційно-комунікативних технологій для 

візуалізації  результатів дисертаційного проекту та представлення 

доповідей. 

 


	- результати роботи аспірантів на лекціях;
	Рейтингова шкала дорівнює 100 балам.
	Залік «автоматом» отримують аспіранти, які накопичили протягом семестру не менш, ніж 60 балів.
	Залікова контрольна робота
	Аспіранти, які не отримали залік за рейтингом, тобто набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6R, або бажають виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки, виконують залікову контрольну роботу.
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