
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Вид програми підвищення 

кваліфікації (освітня, освітньо-

професійна, професійна, навчальний 

модуль, спецкурс, семінар, семінар-

практикум, тренінг тощо) 

Навчальний модуль (спецкурс, семінар-практикум) 

Н3.М5 

Назва (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

Спецкурс «Підготовка грантових заявок: теорія та 

практика» 

Автор(-и) / розробник(-и) Андрущак Назарій Анатолійович 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні працівники університету (ЗВО) 

Вимоги до слухачів 1. Знання англійської мови. 

2. Ідея для підготовки власної проєктої пропозиції за 

профілем своєї наукової роботи. 

 

Максимальна кількість 

слухачів на курсі 

30 осіб 

Мета та завдання (освітньо-

професійної програми, навчального 

модуля, спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Мета спецкурсу полягає в засвоєнні теоретичних 

основ та отриманні практичних навичок підготовки 

проєктних пропозицій для пошуку можливостей 

фінансування власної науково-дослідної роботи. 

 

 У результаті засвоєння навчального матеріалу 

слухачі повинні: 

- розуміти методи та підходи підготовки проєктних 

пропозицій; 

- використовувати отримані можливості для аналізу 

сильних і слабких сторін, фінансових аспектів та 

інтелектуальної власності в проєктних пропозиціях; 

- проводити оцінку ризиків виконання проєктів та 

існуючого рівня готовності технології для науково-

технологічних розробок; 

- знати можливості для поширення і популяризації 

результатів свого дослідження; 

- вміти проводити аналіз існуючих грантових 

програм і використовувати методики подачі 

проєктних пропозицій до вибраної програми. 

 

Зміст (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

Курс розроблено, щоб спрямувати слухачів на 

отримання та/або вдосконалення навиків підготовки та 

подачі проєктних пропозицій для пошуку шляхів 

фінансування своєї науково-дослідної роботи, підвищити 

рівень обізнаності в нових інструментах аналізу 

можливостей грантової діяльності. 

 

Слухачі отримають теоретичну інформацію та 

практичні матеріали щодо основних способів аналізу 

грантових можливостей та подачі проєктних пропозицій. 

 

Зміст курсу (перелік основних тем): 

1. Основи проєктної діяльності: пошук та вибір 



програми (0,2 кредити ЄКТС). 

2. Міжнародні грантові програми: типи та склад 

заявки (0,2 кредити ЄКТС). 

3. Фінансові та юридичні аспекти проєктної 

пропозиції (0,2 кредити ЄКТС). 

4. Оцінка ризиків проєку та рівень технологічної 

готовності науково-дослідної роботи (0,2 кредити 

ЄКТС). 

5. Етапи підготовки проєктної пропозиції 

(0,5 кредити ЄКТС). 

6. Подача проєктної пропозиції (0,2 кредити ЄКТС). 

 

Обсяг програми (год. / кредитів 

ЄКТС) 
45 годин, 1.5 кредити ЄКТС 

Форма(-и) підвищення 

кваліфікації(очна, очно-

дистанційна, дистанційна, дуальна) 

Очна форма навчання 

Перелік компетентностей, 

які передбачені програмою 

підвищення кваліфікації НПП 

Загальні компетентності:  

 Вміння вибрати програму для подачі проєктної 

пропозиції в залежності від профілю науково-

дослідного дослідження. 

 Знання та вміння для аналізу складових частин 

проєктної пропозиції. 

 Проведення оцінки сильних та слабких сторін 

проєктної пропозиції. 

 Розробка бюджету проєкту з врахуванням різних 

видів відрахувань та специфіки відповідної 

програми. 

 Оцінка інтелектуальної власності проєкту. 

 Вміння оцінювати ризики проєкту та рівень 

технологічної готовності науково-дослідної 

розробки. 

 Розуміння методики подачі проєктної пропозиції до 

вибраної грантової програми. 

 

Фахові компетентності:  

 Базові знання щодо підготовки проєктних 

пропозицій для пошуку шляхів фінансування своєї 

науково-дослідної роботи. 

 Вміння підготувати та подати проєктну пропозицію 

в межах програми Європейського Союзу «Горизонт 

Європа». 

 

Результати навчання  Вміння пошуку проєктних пропозицій та розуміння 

її складових частин. 

 Знання методики оцінки та підготовки проєктних 

пропозицій за різними програмами та конкурсами 

для пошуку фінансування своїх науково-дослідних 

робіт. 

 Вміння підготовки та подачі проєктних пропозицій в 

межах програми «Горизонт Європа». 



 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

Вимоги до слухачів для 

отримання сертифікату 

Подача підготовленого проєкту до визначеного конкурсу 

в межах програми «Горизонт Європа» 

 
 


