
Міністерство освіти і науки України 

 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Інженерно-будівельний інститут 

Кафедра технології будівельного виробництва 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

«Управління науковими та інноваційними проектами» 
 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма Будівництво та цивільна інженерія 

Обсяг 

дисципліни 
5 кредитів ECTS (150 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

- 

Форми 

семестрового 

контролю 

залік 

 

Викладач: 

Менейлюк Олександр Іванович,  д.т.н., проф., завідувач кафедри технології 

будівельного виробництва, meneilyk@gmail.com 
 

В процесі вивчення даної дисципліни аспіранти знайомляться з методами 

управління науковими та інноваційними проектами, зокрема науково-дослідними та 

дослідно-конструкторськими, що включають чисельні, лабораторні та натурні 

експерименти, створення нових та вдосконалення існуючих конструктивних та 

організаційно-технологічних рішень в будівництві. 

 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами третього 

(освітньо-наукового) рівня. 
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Програмні компетентності: 

ЗК1. Здатність продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати 

нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань, здійснювати 

пошук та критичне аналізування інформації. 

ЗК7. Здатність самостійно проводити наукові дослідження,ініціювати, 

обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного 

характеру, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні 

наукових проектів. 

ФК4. Здатність здійснювати організаційно-управлінську діяльність у науково-

інноваційній сфері будівництва, формулювати і коректно ставити завдання та 

керувати підприємством, установою, організацією та їх підрозділами. 

ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього 

середовища, сталого розвитку, збереження ресурсів, здоров'я та безпеки 

життєдіяльності й оцінками ризику. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Вміти здійснювати обґрунтований вибір методів наукових досліджень, 

оцінювати результати наукових розробок, їх наукову новизну та практичне 

значення, а також порядок та рівень впровадження досліджень. 

ПРН4. Працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та 

синтезувати отриману інформацію, відслідковувати найновіші досягнення у 

професійній сфері та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери 

наукових інтересів здобувача. 

ПРН10. Знати структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-

педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти. 

А саме: 

знати:  

- методи управління проектами; 

- методи та методології наукових досліджень; 

- методи експериментально-статистичного моделювання: теорію планування 

експериментів та кореляційно-регресійний аналіз;  

- методи математичної та графічної обробки результатів експериментів; 

- методи прогнозування параметрів конструктивних та організаційно-

технологічних рішень; 

володіти: 

- навичками системного та порівняльного аналізу та прогнозування параметрів 

конструктивних та організаційно-технологічних рішень, іншими науковими 

методами; 

- вміннями використовувати сучасні програмні продукти; 

- навичками методів проведення експериментальних досліджень; 



вміти: 

- формулювати актуальність, мету та задачі науково-дослідних та дослідно-

конструкторських проектів; 

- розробляти та виконувати плани управління науковими та інноваційними 

проектами; 

- розраховувати експериментально-статистичні моделі параметрів під впливом 

конструктивних та організаційно-технологічних рішень із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу та із використанням сучасного програмного 

забезпечення; 

- оптимізувати конструктивні, технологічні, організаційна та фінансові рішення 

в умовах невизначеності, ризиків та обмежень. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Поняття проекту та методи 

управління ним. Життєвий цикл 

проекту 

4 2 10  

2 Особливості наукових та 

інноваційних проектів. Форми 

наукових досліджень 

4 2 10 

3 Науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР) 

та їхні типові етапи 

2 2 10 

4 План-проспект як устав наукового 

або інноваційного проекту. 

Оформлення блок-схеми 

досліджень 

2 2 15 

5 Основні положення методики 

експериментально-статистичного 

моделювання та оптимізації 

будівельних рішень 

4 4 15 

6 Алгоритм вибору оптимальних 

організаційно-технологічних 

рішень, в тому числі в умовах 

невизначеності, ризиків та 

обмежень 

4 4 15 

7 Методика багатокритеріального 

аналізу 

4 2 10 

8 Класифікація винаходів, 

патентний пошук, методика 

складання заявки на патент 

6 2 15 

 Всього 30 20 100 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Управління науковими та інноваційними проектами» складає 60 

балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 

переліку контрольних питань), або 
2 

40 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

Разом  60 100 
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