
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ___Системний аналіз ____ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _бакалавр______________________________ 

Спеціальності        124 Системний аналіз  

Галузь знань          12 Інформаційні технології _______________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___ Іноземна мова професійного спрямування для дисципліни «Управління проектами 

інформаційних систем»  
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 18   32 70 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Групова динаміка та комунікації 

2. Ділові комунікації. 

 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дипломне проектування. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 2.  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 3.  Здатність розробляти проекти  

ПК8.  Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки 

технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 
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ПК18. Здатність комплексного бачення діяльності, що призводить до успішного управління проектами, розуміння та здатність до визначення 

критичних для проекту процесів. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Володіння методологією управління проектами. 

2. Ставити завдання і організувати процес розробки продукту. 

3. Оперувати поняттями економіки: бюджетування, оцінки ефективності та рентабельності. 

4. Використовувати засоби координації роботи команди 

4. Ефективно управляти командою проекту. 

5. Застосовувати різні технології управління ІТ-проектами. 

5. Працювати в MS Project 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 2.  Знати та володіти елементами математичного аналізу, мати здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, 

ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв’язання конкретних задач. 

ПРН 12. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного 

забезпечення, алгоритмів процедур і операцій 

ПРН 18. Уміти аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи; обробляти отримані результати, 

аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні;  приймати рішення в 

контексті управління ІТ-проектами, моделювання систем, здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації; застосовувати математичні 

методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Основні поняття та методологія управління ІТ-проектами 

 

Лекція 1 
Загальна характеристика 

управліня проектами 

Основні методології 

управління проектами: ХР, 

Agilе, TDD, Kanban. 

Розробляти та управляти 

проектами. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лекція 2 
Ініціація проекту. 

Розробка концепції. 

1. Основні етапи ініціації 

проекту. 

2. Процес складання уставу 

проекту. 

3. Процес розробки 

концепції проекту. 

1. Розробляти та управляти 

проектами. 

2. Здатність до оволодіння 

методами і інструментами, 

необхідними для 

визначення та успішного 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
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 досягнення цілей ІТ-

проектів шляхом 

керування обсягом робіт, 

ресурсами, часом, якістю, 

ризиками та змінами. 

3. Складати концепцію 

проекту. 

Лекція 3 
Обґрунтування 

доцільності проекту. 

1. Принцип формування 

інвестиційного задуму 

проекту. 

2. Критерії оцінки проектної 

ефективності. 

1. Формувати 

інвестиційний задум 

проекту. 

2. Проводити оцінку 

життєздатності проекту. 

3. Проводити аналіз 

проекту на основі 

комплексної експертизи. 

4. Оперувати поняттями 

економіки: бюджетування, 

оцінки ефективності та 

рентабельності. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лекція 4,5 

Загальні підходи до 

планування і контролю 

проектів 

1. Сутність планування 

проекту, цілі, призначення і 

види планів. 

2. Сіткове планування. 

1. Здатність до оволодіння 

методами і інструментами, 

необхідними для 

визначення та успішного 

досягнення цілей ІТ-

проектів шляхом 

керування обсягом робіт, 

ресурсами, часом, якістю, 

ризиками та змінами. 

2. Формувати проектну 

ціль, ставити завдання. 

3. Складати бізнес-план 

проекту. 

4. Складати сітковий план 

виконання проекту.  

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лекція 6 Планування ризиків 1. Визначати основні ризики 1. Здатність до оволодіння http://dl.d http://dl.dut.e

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
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проекту проектів. 

2. Проводити планування 

ризиків. 

методами і інструментами, 

необхідними для 

визначення та успішного 

досягнення цілей ІТ-

проектів шляхом 

керування обсягом робіт, 

ресурсами, часом, якістю, 

ризиками та змінами. 

 2. Оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття1 

Ознайомлення з 

режимами та основними 

функціями програми 

Microsoft Project. 

Основне меню програми MS 

Project та її можливості для 

планування та 

супроводження ІТ-проектів. 

Працювати з меню MS 

Project. 

Підключати календарі та 

налаштовувати час 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття2 

Ініціація проекту. 

Складання концепції 

проекту. 

Принцип ініціації проекту. 
Розробляти концепцію 

проекту. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття3 

Календарне планування в 

Microsoft Project 

Порядок календарного 

планування у MS Project. 

Створювати та 

налаштовувати проект у 

MS Project. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття4,5 

Робота з ресурсами у 

Microsoft Project 

Принцип вводу та розподілу 

ресурсів. 

Призначати ресурси 

кожному типу робіт 

проекту. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття6 

Матриця 

відповідальності проекту 

Принцип складання матриці 

відповідальності 

Складати матрицю 

відповідальності проекту 

ля ефективного процесу 

управління проекту 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
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Лабораторне 

заняття7,8 
Аналіз проекту 

Принцип проведення 

процесу аналізу проекту 

Керувати обсягом робіт, 

ресурсами, часом, якістю, 

ризиками та змінами. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Самостійна 

робота 

1. Огляд основних 

стандартів управління 

проектами 

2. Види аналізу проектів 

3. Показники 

ефективності проектів 

4. Оцінка ефективності 

проектів 

5. Основні форми 

проектних структур 

6. Сутність і функції 

структурізації проекту 

7. Напрями структурізації 

проекту 

8. Планування заходів 

реагування на ризики 

 9. Моніторинг та 

контроль ризиків 

1. Принцип проведення 

оцінки цілей, завдань та 

ризиків проекту. 

2. Процедуру виходу з 

проекту. 

3. Процедуру проведення 

оцінки ефективності 

проекту. 

 

1. Проводити експертизу 

проекту. 

2. Проводити оцінку 

окупності проекту, 

визначати ризики. 

3. Проводити підрядні 

торги та складати 

договори. 

4. Оперувати поняттями 

економіки: бюджетування, 

оцінки ефективності та 

рентабельності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Розділ 2. Методологія проектного менеджменту.  

 

 

 

Лекція 7 
Планування людських 

ресурсів проекту. 

Основні підходи до 

формування ефективної 

команди проекту. 

Управляти людськими 

ресурсами проекту 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лекція 8 
Управління командою 

проекту 

1. Методології побудови 

команди проекту. 

2. Принципи ефективного 

управління командою. 

 

1. Ставити і розподіляти 

серед консультантів 

завдання, 

2. Координувати і 

контролювати виконання 

завдань командою проекту 

3. Здійснювати мотивацію. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=833
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Лекція 9 
Контроль виконання 

проекту. 

Види контролю виконання 

проекту. 

Технологію оцінки 

проектної діяльності. 

Причини внесення змін та 

оцінка наслідків. 

 

1. Проводити регулювання 

процесу реалізації проекту. 

2. Проводити оцінку 

наслідків та вносити зміни 

у план проекту. 

3. Оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття9,10 
Відстеження проекту 

Методи моніторингу 

проекту. 

1. Здійснювати моніторинг 

проекту з врахуванням 

планових дат, ресурсів та 

вартостей. 

2. Здатність до управління 

комплексними діями або 

проектами, відповідати за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття11,12 

Розподіл ресурсів. 

Ресурсно-вартісні 

графіки та таблиці. 

Принцип проведення оцінки 

ресурсів та вартостей 

проекту. 

Створювати та 

використовувати таблиці 

та графіки ресурсів та 

вартостей проекту. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття13 
Звітність по проекту 

Принципи формування звіту 

по проекту. 
1. Складати звіт по проекту  

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття14,15 

Використання 

візуалізації даних для 

презентації проектів Засоби візуалізації даних 
Проводити презентацію 

проекту 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

Лабораторне 

заняття16 

Захист проектів за 

індивідуальним 

завданням 

Проводити презентацію 

проекту 

Проводити презентацію 

проекту 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
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w.php?id=

833 

833 

Самостійна 

робота 

Формування команди 

проекту 

Організаційна культура 

проекту 

Процес управління 

комунікаціями при 

виконанні проекту. 

Мотиваційні аспекти 

роботи команди 

Інструменти контролю 

виконання проекту 

1.Вимоги, які 

пред’являються до 

менеджера проекту. 

2. Психологічні аспекти 

управління персоналом. 

3. Методи стимулювання 

персоналу до продуктивної 

роботи. 

1. Ефективно управляти 

командою проекту. 

2. Застосовувати методи 

мотивації для ефективності 

роботи команди  

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

833 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

833 

8. Мова вивчення освітньої компоненти  

Англійська, українська  

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Катренко A.B.  Управління IT-проектами . [Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами] : [підручник]. - Львів: «Новий Світ-

2000» , 2013. - 550 с.  

2. Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» навчальний посібник – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. 

3. Морозов В.В. Управління проектами: процеси планування проектних дій / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко: 

підручник з грифом МОН України. –  К.:  “КРОК”, 2014. –  673 с. 

4. Тесля Ю.М. Інформаційні технології управління проектами Київ, КНУБА. – 2013. – 120 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

лабораторія № 225, яка оснащена сучасними комп’ютерами з встановленим ПЗ MS Project. 
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