




3 

 

Зміст 

 

Вступ ............................................................................................................................. 4 

1. Опис навчальної дисципліни .................................................................................. 6 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни ............................................................. 7 

3. Передумови для вивчення дисципліни ................................................................. 7 

4. Очікувані результати навчання .............................................................................. 8 

5. Програма навчальної дисципліни .......................................................................... 8 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування ......................................................................................................... 13 

7. Форми поточного та підсумкового контролю .................................................... 14 

8. Критерії оцінювання результатів навчання ........................................................ 17 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна ........................................................................... 19 

10. Рекомендована література .................................................................................. 19 

11. Зміни та доповнення ........................................................................................... 22 

 

  



4 

 

Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Управління ІТ проектами" є однією із складових 

комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні 

системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології". 

Актуальність та необхідність вивчення дисципліни зумовлена як 

процесами інтеграції України у світове співтовариство, так і необхідністю 

подальшого розвитку інформаційного суспільства. У середовищі професійних 

кадрів відчувається гостра нестача навичок з формалізації, підготовки та 

управління проектами. Предметом навчальної дисципліни є ІТ-процеси, 

пов’язані з управлінням інформаційними технологіями, зокрема, з ІТ-

моніторингом, а також методи та інструменти ефективного їх здійснення. 

Практична спрямованість навчальної дисципліни зумовлена актуальною 

потребою в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та 

управління проектами, особливо в сфері розробки інформаційних систем та 

програмного забезпечення. 

Ключові слова: освітній процес, ІТ-процеси, здобувач освіти, професійні 

компетентності, інформаційні технології, управління інформаційними 

технологіями, методи та інструменти ефективного управління. 
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Abstract  

 

The discipline "Introduction to the specialty" is one of the components of 

comprehensive training of applicants for the first (bachelor's) level of higher education 

in the field of knowledge 12 "Information Technology" specialty 126 "Information 

Systems and Technologies" educational program "Information Systems and 

Technologies". 

The relevance and necessity of studying the discipline is due to the processes of 

Ukraine's integration into the world community, as well as the need for further 

development of the information society. There is an acute lack of skills in formalizing, 

preparing and managing projects among professionals. The subject of the discipline is 

IT processes related to information technology management, in particular, IT 

monitoring, as well as methods and tools for their effective implementation. 

The practical orientation of the discipline is due to the urgent need to master the 

world experience of development, analysis, implementation and project management, 

especially in the field of information systems and software development. 

Key words: educational process, IT processes, applicant, professional 

competencies, information technologies, information technology management, 

methods and tools of effective management. 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 
3-й 3-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті 

Університету: 

Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та 

технології 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання (не 

заплановано)  

15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

- год. - год. 

Лабораторні 

15 год. 6 год. 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної 

роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Індивідуальні 

завдання: - год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Управління ІТ-проектами" 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні 

технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої 

програми (ОП) "Інформаційні системи та технології". Для зазначеної ОП 

дисципліна є нормативною дисципліною професійного циклу підготовки. 

Метою вивчення дисципліни "Управління ІТ проектами" є у студенів 

відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами. 

• КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

• КС 5. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем.  

• КС 7. Здатність застосовувати інформаційні технології у ході 

створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту 

якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.  

• КС 8. Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних 

систем та технологій протягом їх життєвого циклу.  

• КС 14. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й 

реалізовувати їх у проектах (стартапах). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення навчальної дисципліни "Управління ІТ-проектами" необхідно 

мати базові знання з курсів: "Дискретна математика", "Системний аналіз", 

"Організація баз даних та знань". 
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4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання 

проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

документів для запровадження у професійній діяльності. (ПР 8). 

• Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і 

структури. (ПР 9) 

• Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування 

розроблення інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати економічну 

ефективність їх впровадження.  (ПР 11). 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1 Життєвий цикл продукту  

Тема 1. Основні поняття та методологія управління ІТ- проектами. 

Життєвий цикл продукту 

Змістовий модуль 2 Методологія проектного менеджменту 

Тема 2. Управління вимогами 

Тема 3. Управління організацією проекту та ресурсами 

Тема 4. Управління якістю. Управління вартістю. Планування проекту. 

Тема 5. Управління ризиками. Процедури та системи управління проектами 

 

Змістовий модуль 3 Моделювання бізнес процесів 

Тема 6. Методологія функціонального моделювання IDEF0. Методологія 

описування бізнес процесів IDEF3. Структурний аналіз потоків 

даних. 
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Змістовий модуль 4 Групова динаміка та соціальні комунікації 

Тема 7. Стратегія управління великими й малими групами в організації. 

Соціально- психологічні закономірності та механізми управління 

поведінкою людей в групі. Етапи і методи утворення команд. 

Стандарти ділової поведінки співробітників компанії. Моделі 

проектних груп: MSF (Microsoft), RUP (IBM), CDM (Oracle) PMI – 

PMBOK. 
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Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Життєвий цикл продукту 

Тема 1. Основні поняття та 

методологія управління ІТ- 

проектами. Життєвий цикл 

продукту 

10 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 10 

Разом за модулем 1 10 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 10 

Змістовий модуль 2 Методологія проектного менеджменту 

Тема 2. Управління 

вимогами 

8 2 - 2 - 5 - 0.5 - 0.5 - 10 

Тема 3. Управління 

організацією проекту та 

ресурсами 

8 2 - 2 - 5 - 0.5 - 0.5 - 10 

Тема 4. Управління якістю. 

Управління вартістю. 

Планування проекту. 

8 2 - 2 - 5 - 0.5 - 0.5 - 10 

Тема 5. Управління 

ризиками. Процедури та 

системи управління 

проектами 

11 2 - 2 - 5 - 0.5 - 0.5 - 10 

Разом за модулем 2 30 8 - 8 - 20 - 2 - 2 - 40 
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Змістовий модуль 3 Моделювання бізнес процесів 

Тема 6. Методологія 

функціонального 

моделювання IDEF0. 

Методологія описування 

бізнес процесів IDEF3. 

Структурний аналіз потоків 

даних. 

32 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 10 

Разом за модулем 3 20 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 10 

Змістовий модуль 4 Групова динаміка та соціальні комунікації 

Тема 7. Стратегія управління 

великими й малими групами 

в організації. Соціально- 

психологічні закономірності 

та механізми управління 

поведінкою людей в групі. 

Етапи і методи утворення 

команд. Стандарти ділової 

поведінки співробітників 

компанії. Моделі проектних 

груп: MSF (Microsoft), RUP 

(IBM), CDM (Oracle) PMI – 

PMBOK. 

32 3 - 3 - 20 - 1 - 1 - 18 

Разом за модулем 4 20 3 - 3 - 20 - 1 - 1 - 18 

Усього годин 90 15 - 15 - 60 - 6 - 6 - 78 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

Кількість 

годин 

заочна 

1.  Створення проекту. Виконавче резюме 2 0,5 

2.  Опис компанії, продукції та послуг 2 0,5 

3.  Інвестиційний план. Аналіз ринку. 2 0,5 

4.  Операційний та фінансовий план 2 0,5 

5.  Аналіз чутливості та рисків  2 1 

6.  Опис бізнес процесів за допомогою 

методології моделювання IDEF 

2 1 

7.  Взаємодії у команді проекту 2 1 

8.  Застосування моделей проектних груп: MSF 

(Microsoft), RUP (IBM), CDM (Oracle) PMI – 

PMBOK. Створення звітів в MS Project 

1 1 

 Разом  15 6 

 

Теми практичних занять 

 

Практичні заняття не заплановані. 

 

Самостійна робота 

 

Одним з основних чинників забезпечення успішного засвоєння матеріалів 

навчальної дисципліни є самостійна робота студентів. 

Основними видами самостійної роботи є: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення термінів і основних понять з тем навчальної дисципліни. 

4. Підготовка до лабораторних занять і оформлення звітів з виконання 
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кожної лабораторної роботи. 

5. Підготовка до модульного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни. 

6. Систематизація вивченого матеріалу перед заліком. 

 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

Кількість 

годин 

заочна 

1 Історія методології керування 

проектами 

8 10 

2 Організаційна структура проекту 8 10 

3 Ієрархічна структура проекту 8 10 

4 Планування, структура робіт проекту 8 12 

5 Керування ризиками, змінами, 

проблемами 

8 12 

6 Обов'язки й повноваження 

співробітників 

10 12 

7 Керівництво як соціальний феномен 

Лідерство як соціальний феномен 

10 12 

 Разом  60 78 

 

Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання не заплановані. 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння 

навчаль-ного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної 
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роботи студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й 

наочними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються пошукові 

ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобувачів 

освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom [21] з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до 

лаборатор-них робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу 

надається на першому лабораторному занятті за університетською 

електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom 

[21]. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстрування 

є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• написання реферату, створення презентації до проєкту; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 
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Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної 

контрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань 

лабораторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні 

питання виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

проєктів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу, 

виконання проєктів). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу. Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки 

якості виконання завдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – 

оформлення звіту, усні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2).  

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза 

досліджень. Застосовувалися коректні методи обробки 
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Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

отриманих результатів. У висновках проведена коректна 

інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; в цілому 

правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, 

іноді після консультації викладача; описує спостереження; 

складає звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну згідно з інструкцією; 

складений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну під керівництвом викладача; 

складений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, містить аргументовані висновки. 

4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи 

несформульовані, використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 

обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 
Максимальна оцінка студента за лабораторних робіт 60 балів 
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Таблиця 7.3 

Форми контролю модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу та виконання олімпіадних завдань, їх оцінювання 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи 

програмованого типу 40 балів (2 модульні контрольні тестові роботи 

програмованого типу по 20 балів).  

Таблиця 7.4 

Розподіл балів за формами контролю 

Змістовий 

модуль 

Теми ЛР Поточні бали за 

виконання ЛР 

Бали за 

модульні 

контрольні 

1 Т1 ЛР1 0-10 20 

2 Т2 

Т3 

Т4 

Т5 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР5 

0-6 

3 Т6 ЛР6 0-6 20 

4 Т7 

 

ЛР7 

ЛР8 

0-10 

   0-60 0-40 

Т1÷Т9 – теми лабораторних робіт. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 Т 1 
Лабораторна робота 

№ 1  
5 

Лабораторна робота 

№ 1  
5 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

СР 1 
Звіт з лабораторної 

роботи № 1 
5 

Звіт з лабораторної 

роботи № 1 
5 

МК1 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 1 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 1 

10 

ЗМ 2 

Т 2 
Лабораторна робота 

№ 2 
5 

Лабораторна робота 

№ 2 
5 

Т 3 
Лабораторна робота 

№ 2 
5 

Лабораторна робота 

№ 2 
5 

Т 4 
Лабораторна робота 

№ 4 
5 

Лабораторна робота 

№ 4 
5 

Т5 
Лабораторна робота 

№ 5 
5 

Лабораторна робота 

№ 5 
5 

МК1 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 1 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 1 

10 

СР 2 
Звіти з лабораторних 

робіт 
4 

Звіти з 

лабораторних робіт 
4 

ЗМ 3 

Т 6 
Лабораторна робота 

№ 6  
5 

Лабораторна робота 

№ 6  
5 

СР 3 
Звіт з лабораторної 

роботи № 6 
1 

Звіт з лабораторної 

роботи № 6 
1 

МК2 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 2 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 2 

10 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 4 

Т 7 

Лабораторна робота 

№ 7  
8 

Лабораторна робота 

№ 7  
8 

Лабораторна робота 

№ 8  
8 

Лабораторна робота 

№ 8  
8 

СР 4 
Звіти з лабораторних 

робіт 
4 

Звіти з 

лабораторних робіт 
4 

МК2 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 2 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого 

типу № 2 

10 

Сума 100 - 100 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. GanttProject. 
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1. Primavera Project Planner. Reference Manual: Primavera Systems Inc., 1999. 

2. Бэгьюли Ф. Управление проектом. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 208 с. 

3. Возный А., Потай И. Управление проектами. Миколаїв: НУК, 2004. 

4. Воропаев В.И. Методы и средства управления проектами XXI века. М.: 

СОВНЕТ, 1997. - 385 с. 
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200 с. 
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Інформаційні ресурси в Internet 

18. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосу-вання 

є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3 

19. Сайт НУК http://www.nuos.edu.ua 

20. Cайт кафедри ІУСТ НУК http://iust.nuos.edu.ua 

21. https://classroom.google.com/u/2/c/MTQ2NzYzMjY1MjI5 

22. https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/ 

23. Менеджмент проектов в практике современной компании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://proglib.io/p/free-manager-books/. 

24. 5 стадий управления проектом [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://proglib.io/p/free-manager-books/ 

25. Управление проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/project-management-books/. 

  

https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/
https://proglib.io/p/free-manager-books/
https://proglib.io/p/free-manager-books/
http://uk.wikipedia.org/wiki/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/project-management-books
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11. Зміни та доповнення 


