
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ38.2; 

2. Назва: Керування проектами; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: VІ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Іванчук Н. В., 

старший викладач кафедри прикладної математики НУВГП; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:  

визначати життєвий цикл проекту та інформаційної системи; виконувати аналіз 

зацікавлених сторін, їх цілі, результати та вимоги щодо проекту; розробляти план 

управління проектом; формувати організаційну структуру проекту та матрицю 

відповідальності; користуватися математичним та аналітичним інструментарієм для 

отримання оцінок тривалості виконання робіт, їх вартості, оцінки та аналізу ризиків; 

створювати та підтримувати ефективні комунікації між учасниками під час планування 

та виконання проекту; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Українська мова (за 

професійним спрямуванням), Іноземна мова, Теорія систем, системний аналіз та теорія 

прийняття рішень; 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Командна розробка 

програмних проектів; 

12. Зміст курсу: Загальні положення керування проектами. Міжнародні стандарти 

проектування та форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до 

планування, структуризації і контролю проектів. Управління командою проекту. Оцінка і 

контроль виконання проекту. Управління ризиками проекту. Проектна документація: 

планування верхнього рівня; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002. СПб.: Питер, 2003. 640 с.  

2. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2004. 666 с. 

3. Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Биков В. Ю., Шпильовий В. Д. Керівництво з питань 

вивчення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і 

фахівців з управління проектами NSB. К.: Изд.: «Деловая Украина», 2000. 196 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 години лекцій, 30 годин лабораторних робіт. 

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (20 балів): залік в кінці семестру.  

   Поточний контроль (80 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри       Мартинюк П. М., д.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВВ38.2; 

2. Title: Project management; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor's); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: VІ; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ivanchuk N.V., 

senior lecturer of the department of applied mathematics of the NUWEE; 
9. Results of studies: after having studied the discipline, the student must be able to: 

determine the life cycle of the project and the information system; perform stakeholder analysis, 

their goals, outputs and project requirements; develop a project management plan; to form the 

organizational structure of the project and the responsibility matrix; use mathematical and 

analytical tools to obtain estimates of the duration of the work, their cost, risk assessment and 

analysis; create and maintain effective communication between participants during project 

planning and implementation; 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Ukrainian language (by 

professional direction), Foreign language, Systems theory, system analysis and decision theory; 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Team development of 

program projects; 

12. Course contents: General project management provisions. International design standards 

and forms of organizational structure of the project. General approaches to project planning, 

structuring and control. Project team management. Evaluation and monitoring of project 

implementation. Project risk management. Project documentation: top-level planning; 

13. Recommended educational editions:  
1. Bogdanov V.V. Project Management in Microsoft Project 2002. St. Petersburg: Peter, 2003. 

640 pp. 

2. Braude E. Software development technology. St. Petersburg: Peter, 2004. 666 pp. 

3. Bushuev S.D., Bushueva N.S., Bykov V.Y., Shpylyoviy V.D. Guidance on study competence and 

certification of Ukrainian professional managers and experts in project management NSB. K.: 

Publishers «Business Ukraine», 2000. 196 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 hours of lectures, 30 hours of laboratory work. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, using of multimedia presentations; 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (20 points): test at the end of the semester. 

    Current Control (80 points): testing, polling.    

16. Language of teaching:  ukrainian. 

 
Head of the department, 

Doctor of Engineering, associate professor                                                            P. M. Martyniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


