
 

Факультет / відділення  
інженерії програмного забезпечення 
 
Кафедра / циклова комісія  програмування 

 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Проєктний практикум 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої 

освіти 

Фахова передвища освіта 

 

Галузь знань  12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність  121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Освітня програма  121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Семестр  8 семестр (9 клас), 6 семестр (11 клас) 

Факультет 

/відділення 

Програмування  

Курс  4 курс (9 кл), 3 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Предметом дисципліни є методи і процеси 

управління проектами з урахуванням специфіки 

процесу розробки та супроводження програмних 

продуктів. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

формування теоретичних знань та практичних 

навичок щодо основних підходів та засад 

управління ІТ-проектами, використання практичних 

інструментів управління ІТ-проектами в ролі членів 

команд з управління ІТ проектами, усвідомлення 

взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям 

управління проектами та його прикладним 

застосуванням у конкретній галузі. Надання 

майбутнім фахівцям сучасні фундаментальні знання 

з основних аспектів управління ІТ-проектами, а 

також набути навичок адаптації і впровадження 

проектних рішень у практичну діяльність. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=908 

Мова викладання  Українська 



Лектор курсу  Видриган-Лаврук А.М., викладач вищої категорії, 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: alyonavl@ukr.net 

Viber: 0505020601 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_pr.pdf 

Перелік спеціальних 

компетентностей 

(СК)  

Здатність аналізувати предметні області (домени), 

формулювати вимоги, ідентифікувати, 

класифікувати та описувати завдання, знаходити 

методи й підходи до їх розв’язання.  

Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні 

і міждисциплінарні знання для успішного 

розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення.  

Здатність накопичувати, обробляти та 

систематизувати професійні знання щодо створення 

і супроводження програмного забезпечення та 

визнання важливості навчання протягом всього 

життя.  

Здатність застосовувати методи керування 

економічними, людськими та технічними ресурсами 

в процесі розробки програмного забезпечення. 

Здатність розробляти, реалізовувати і координувати 

процеси, фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем та інформаційних технологій на 

основі дієвих моделей і підходів розробки 5 

програмного забезпечення. СК-16. Здатність 

застосовувати методи керування економічними, 

людськими та технічними ресурсами в процесі 

розробки програмного забезпечення. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Вміння аналізувати проблеми щодо створення 

програмного забезпечення. 

Знати і застосовувати на практиці фундаментальні 

концепції, парадигми і основні принципи 

функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення 

Знати та вміти застосовувати методи та засоби 

управління проектами. 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження на 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 



студента Кількість лекційних годин – 24 

Кількість практичних занять – 24 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 

72 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  За подачею навчального матеріалу: методи готових 

знань, дослідницький метод. 

З огляду на мету навчання: методи здобуття нових 

знань, метод формування умінь і навичок, метод 

застосування знань на практиці, методи закріплення 

знань, умінь і навичок, методи перевірки і 

оцінювання знань, умінь і навичок 

Зміст дисципліни 

Тема 1 Концепція, 

загальна 

характеристика та 

основи проектного 

менеджменту 

Сутність і передумови розвитку проектного 

менеджменту, взаємозв’язок проектного 

менеджменту з управлінням інвестиціями та 

функціональним менеджментом. Перспективи 

розвитку проектного менеджменту та основні 

проблеми його розвитку в Україні. Класифікація 

базових понять проектного менеджменту. Мета й 

стратегія проекту. Проектний цикл та 

структуризація проекту. Основні передумови 

розвитку проектного менеджменту в працях Л.П. 

Батенко, Л. О. Збараської, Г.М. Тарасюка, Хелдена 

Кима. 

Тема 2. Техніко-

економічне 

обґрунтування та 

бізнес-план проекту 

Розробка концепції проекту, характеристика його 

техніко-економічного обґрунтування. Сутність, 

завдання та основне призначення бізнес-плану, 

концепція, мета і його функції. Загальна схема 

розробки бізнес-плану та інформаційне 

забезпечення. Оформлення, стиль і презентація 

бізнес-плану, комп’ютеризація процесу бізнес-

планування. Основні етапи техніко-економічного 

обґрунтування бізнес-проекту, його структуризація 

та завдання. 

Тема 3. Організаційні 

структури проектного 

менеджменту 

Загальні принципи побудови організаційних 

структур проектного менеджменту. Організаційні 

структури проекту і його зовнішнє оточення. 

Сучасні методи та засоби організаційного 



моделювання проектів. Види організаційних 

структур залежно від системи взаємовідносин 

учасників проекту. Функції організаційної 

структури. Різновиди організаційних структур 

залежно від характеру впливу зовнішнього 

середовища. 

Тема 4. Організація 

офісу проекту 

Сутність і завдання проектного офісу. Проектування 

офісу проекту. Основні напрямки роботи 

проектного офісу. Організація віртуального офісу 

проекту. Принципи організації офісу як комплексу 

робочих місць. Просторовоорганізаційна сфера 

офісу проекту. Схема проектування офісу проекту, 

основні завдання і стратегія. 

Тема 5. Проектне 

фінансування 

Джерела та організаційні форми фінансування 

проектів. Організація проектного фінансування. 

Проектна документація. Джерела коштів 

фінансування проектів. Організаційні форми 

проектного фінансування. Організаційні форми 

проектних товариств. Основні схеми проектного 

фінансування. Контроль та здійснення проектного 

фінансування. Перспективи проектного 

фінансування в Україні. Організація роботи з 

документацією проекту. 

Тема 6. Маркетинг 

проекту 

Маркетингові дослідження. Розробка стратегії і 

формування концепції маркетингу. Програма і 

бюджет маркетингу проекту. Реалізація заходів з 

маркетингу проекту. Основні принципи проведення 

маркетингового дослідження. Основні концепції 

маркетингу. Процес подання бюджету 

підприємства. Визначення частки ринку збуту, 

аналіз можливостей реалізації виробленої і 

відвантаженої з підприємства продукції, аналіз 

співвідношення витрат, оцінка поведінки покупців, 

оцінка поведінки конкурентів. 

Тема 7. Експертиза 

проекту 

Поняття і види експертизи проектів. Порядок 

проведення експертизи проектів. Екологічна 

експертиза інвестиційних проектів. Оцінка 

ефективності інвестиційних проектів. Суть, мета і 

завдання екологічної експертизи. Форми та види 



екологічної експертизи. Моніторинг навколишнього 

середовища. Фінансовий аналіз інвестиційних 

проектів. 

Тема 8. Функції 

проектного 

менеджменту 

Планування проекту як складова проектного 

менеджменту. Управління вартістю проекту. 

Контроль проекту. Завершення проекту. 

Планування реалізації проекту. Аналіз можливостей 

реалізації проекту. Структура розподілу 

(декомпозиція) робіт WBS. Розробка 

проектнокошторисної документації, планування 

ресурсів, оцінка вартості ресурсів, аналіз 

вимірювання ефективності, визначення бюджету. 

Модель планування і контролю проекту, методи 

аналізу виконання проекту, прогнозування 

остаточних витрат, звітування і контроль за 

змінами, завершення проекту. 

Тема 9. Менеджмент 

якістю проекту 

 

Сучасні концепції управління якістю. 

Стандартизовані системи менеджменту якості. 

Забезпеченість функціонування та удосконалення 

системи менеджменту якості. Сертифікація 

продукції проекту. Розробка та впровадження 

менеджменту якості проекту. Методи і засоби 

впровадження концепції TQM. Стандартизовані 

системи менеджменту якості. Соціально значущі 

функції стандартизації. Вимоги державних 

стандартів якості України, розподіл стандарту 

загальних технічних умов. Основні функції ISO, цілі 

та функції сертифікації. 

Тема 10. Управління 

роботами за проектом. 

Сутність робіт, взаємозалежність їх обсягів, 

тривалості й вартості. Методичні підходи до оцінки 

стану і ходу виконання робіт. Раціоналізація часу 

виконання робіт за проектом. Управління 

продуктивністю праці за проектом та форми її 

контролю. Основні  процеси проектного 

менеджменту за змістом проекту. Залежність витрат 

проекту від його тривалості. Розробка основного 

плану, вимірювання ходу роботи, порівняння плану 

і фактичних результатів. Оцінка та моніторинг часу 

виконання робіт, вимірювання рівня технічного 



виконання, прогнозування вартості проекту. 

Управління власною діяльністю і використанням 

часу, склад та аналіз факторів утрат часу, 

скорочення часу виконання робіт. Причини 

скорочення тривалості проекту, методи скорочення 

часу виконання проекту. 

Тема 11. Управління 

ресурсами проекту 

Основи управління ресурсами проекту. Основні 

принципи планування ресурсів проекту. Управління 

закупками ресурсів. Управління запасами. Сучасні 

методи управління матеріально-технічним 

забезпеченням. Джерела ресурсного забезпечення 

проекту і їх вибір, планування витрат, оптимізація 

недостатньої кількості ресурсів, поняття і порядок 

складання проектного бюджету. Методологічні 

принципи планування, оцінка і планування ресурсів, 

характеристика ресурсних гістограм, моделювання і 

календарне планування ресурсів. Правове 

регулювання закупок, їх основні завдання. 

Ефективність управління запасами, її параметри. 

Матеріальні запаси та їх види 

Тема 12. Управління 

командою проекту 

Формування і розвиток команди. Організація 

ефективної діяльності команди. Управління 

персоналом команди. Соціально-психологічні 

аспекти управління персоналом. Ознаки, склад та 

стадії життєвого циклу команди проекту. Вибір 

проектної команди, її види. Формування морального 

кодексу взаємостосунків співробітників (розробка 

філософії організації, що регламентує внутрішньо 

підприємницькі правила взаємостосунків), 

ефективні соціальні методи дії, раціональні 

психологічні методи дії колективів. 

Політика дисципліни 

Політика 

відвідування  

Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 



Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна 

доброчесність  

У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє 

студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ 

семестровий контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Практичні завдання (  12   тем) 60 

Тестування (2 теми) 10 

Індивідуальна практична робота 30 

Разом: 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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