
Дисципліна Основи грантової діяльності 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Вступ до фаху», «Основи екології», «Екологічні 

стартапи», та багато інших. 

Що буде вивчатися Програмою курсу передбачені завдання сформувати 

проєктувальні вміння в області грантової діяльності в умовах 

соціальної роботи. Даний курс орієнтований на більш глибоке 

ознайомлення з новими технологіями в області науки і освіти, що 

в майбутньому дозволить випускникам легше адаптуватися до їх 

професійної діяльності. В ході освоєння матеріалу курсу студенти 

отримають знання про правильне складання заявок і супровідних 

документів для отримання грантів та набудуть навичок пошуку 

фондів і програм за допомогою використання Інтернет-ресурсів, 

оволодіють методикою наукового проєктування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

дисципліна забезпечує набуття магістрантами компетентностей: 

інтегральні:  

• здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність 

на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових 

цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. загальні: 

 • здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, з різних 

джерел 

 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

генерувати ідеї. • здатність розробляти та управляти проєктами.  

• здатність до спілкування у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та 

міжнародному контексті. 

 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

спеціальні (фахові, предметні):  

• здатність до розуміння предметної області за обраним науковим 

напрямом та освітньою діяльністю.  

• здатність виявляти потребу в додаткових знаннях та за 

напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.  

• здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти 

проєкт наукового дослідження  

• здатність обирати методи та критерії оцінки (кінцеві точки) 

дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проєкту.  

• здатність до спілкування у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та 

міжнародному контексті.  

• здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, 

проводити їх коректний аналіз та узагальнення.  

• здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в 

науку, освіту та інші сектори суспільства.  

• здатність представлення результатів наукових досліджень в 

усній і письмовій мові відповідно до національних та 

міжнародних стандартів. • здатність до організації та реалізації 



педагогічної діяльності.  

• здатність до лідерства, керування колективом. 

 • дотримання етики та академічної доброчесності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих рішень.  

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 

екології. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень.  

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття 

та формування екологічної мережі.  

Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


