
Кафедра архітектури та дизайну середовища 

 

Назва навчальної дисципліни Управління проєктами 

Дисципліна професійного циклу за вільним вибором студента 

Мова викладання українська 

Курс та семестр вивчення 4 курс 

8 семестр 

Освітньо-пофесійна програма – дизайн середовища 

Викладач Ітченко Дмитро Миколайович, доцент кафедри АДС, к.т.н. 

Профайл викладача https://kpcb.stu.cn.ua/vykl/itchenko-dmytro-mykolajovych/  

Контакти викладача т.моб. +38(097)1969066, E-mail dimaitchenko@gmail.com 
 

1. Анотація курсу. Дисципліна «Управління проєктами» призначена для підготовку студентів, які 

навчаються за спеціальністю «Дизайн» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Зміст дисципліни 

відповідає поставленим вимогам до знань студентів-дизайнерів, а саме щодо набуття теоретичних та 

практичних знань базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій методів управління 

проєктами. В програму вивчення курсу закладені основні розділи сучасних засад управління проєктами. 

Дисципліна призначена для забезпечення ефективного і раціонального управління проєктами в умовах 

обмежених ресурсів. Посилання на курс в MOODLE: https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=1032  

2. Мета та цілі курсу. Мета курсу – надання теоретичних та нормативно-методичних положень 

управління проєктами, формування практичних навичок управління проектів з використання 

міжнародних стандартів проектного управління. 

Завданням курсу є роз’яснення і обґрунтування поняття управління проекту; визначення цілей 

проекту; оцінка ефективності проекту з урахуванням фактору ризику і невизначеності; розробка 

кошторису і бюджету проекту. Предметом курсу – є процеси, функції, задачі і методи управління 

проєктами. 

3. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

сутність системного підходу до управління проєктами, а також знати як використовувати на практиці 

основні методи та засоби проектного управління. У результаті отриманих знань студенти повинні вміти: 

- оцінювати ефективності та ризики проекту; 

- планувати всі фази життєвого циклу проекту; 

- розробляти кошториси витрат та бюджети проекту; 

- правильно підібрати виконавців проекту; 

- організовувати управління матеріально-технічним забезпеченням проекту; 

- застосовувати інструменти системного управління якістю в проектах; 

- визначати напрямки використання продукту проекту; 

- використовувати інформаційні технології для здійснення управління проектом. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

11) Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні 

презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-
діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК): 

5) Здатність працювати в команді. 

6) Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

1) Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у 

практичних ситуаціях. 

3) Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати 

теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових 

досліджень. 

19) Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи 

досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити 

дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у 

сфері дизайну. 

4. Обсяг курсу. 4 кредити 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (контрольна робота) 90 

 

https://kpcb.stu.cn.ua/vykl/itchenko-dmytro-mykolajovych/
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5. Система оцінювання та вимоги: 

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Оцінювання курсу відбувається за 100 бальною шкалою. Контрольна 

робота оцінюється в 10 балів, практичні роботи в 40 балів (по 5 балів 

кожна), тести та відповіді на питання 10 балів, іспит – 40 балів. Допоміжні 

бали виставляються за виконання макетів, виступи на конференціях, 

написання тез та статей. 

Вимоги контрольної роботи Оформлення відповідно до чинних вимог нормативних документів, 

своєчасна здача контрольної роботи. 

Практичні заняття Оформлення відповідно до чинних вимог нормативних документів, 

своєчасна здача та захист робіт. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Наявність виконаних та захищених практичних робіт та контрольної 

роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

80 – 89 В 
добре 

70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно 

50 – 59 Е 

26 – 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 25 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

6. Політики курсу: 

– Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). У випадку пропуску студентом (з 

поважних причин) лабораторного заняття призначається додатково час на відпрацювання роботи за 

рахунок часу відведеного для проведення семестрових консультацій, з послідуючим їх захистом. 

– Політика щодо академічної доброчесності: Всі роботи виконуються самостійно та 

завантажуються в MOODLE, де проходять перевірку на плагіат. Копіювання та запозичення матеріалів не 

допускається, дані, що приводяться в роботах для прикладу, повинні мати посилання на першоджерело. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних 

пристроїв). 

Усі завдання повинні виконуватися за принципами академічної доброчесності. Усі студенти повинні 

ознайомитися з Кодексом академічної доброчесності, затвердженим Вченою радою НУ «Чернігівська 

політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-

redakcziya.pdf). 

– Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана 

форма навчання) за погодженням із керівником курсу. 

Під час карантину та дистанційного навчання пари проходять за розкладом у програмі Zoom за 

посиланням у Moodle. 

У випадку академічної мобільності перезарахування кредитів здійснюється на підставі ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-

uchasnykiv-osvitnogo-proczesu.pdf). 

Для здобувачів з особливими потребами кожен випадок розглядається індивідуально, необхідно 

повідомити викладача на початку вивчення курсу. 
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