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Опис навчальної дисципліни
формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого
комплексного розуміння проблем формування проектної команди,
засад організації ефективної діяльності команди проекту та управління
персоналом та опанування навичками практичного розв’язання
зазначених проблем.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота
поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді
з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Методологія вивчення курсу включає сукупність таких методів як:
логічний, історичний, макро- і мікроекономічний підхід до оцінки
господарських процесів і явищ, що відбуваються на підприємстві у
процесі реалізації та управління проектами, альтернативність
проектування та розв’язання господарських завдань, координація дій,
узагальнення та визначення можливих сфер застосування та поширення
ефективного національного і зарубіжного досвіду господарювання.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,програмні результати
навчання
Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК3.Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
ПР 6. Оцінювати результати власної
спільної
мети.
роботи,
демонструвати
лідерські

навички
та
уміння
управляти
персоналом і працювати в команді
ПР 7. Обирати ефективні методи
управління економічною діяльністю,
обґрунтовувати пропоновані рішення
на основі релевантних даних та
наукових і прикладних досліджень
ПР 12. Обґрунтовувати управлінські
рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання, враховуючи
цілі, ресурси, обмеження та ризики.
ПР 15. Організовувати розробку та
реалізацію
соціально-економічних
проєктів
із
врахуванням
інформаційного,
методичного,
матеріального,
фінансового
та
кадрового забезпечення

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
СК7.Здатність
обґрунтовувати
управлінські
рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів
господарювання.
СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до
формування та виконання ефективних проєктів у
соціальноекономічній сфері
СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій
розвитку соціальноекономічних систем.

Тематичний план навчальної дисципліни
Види робіт
Завдання самостійно ї роботи у
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні аспекти формування ефективної команди проекту
Тема 1. Базові
Відвідування
занять,
захист Підготовка презентацій відповідно
принципи
домашнього завдання, обговорення темам практичних завдань на
формування
матеріалу
занять,
виконання дистанційному курсі навчальної
ефективної команди
навчальних
завдань,
завдання дисципліни
самостійної роботи, тестування,
розгляд
ситуаційних
вправ,
підготовка
рефератів
та
презентацій.
Відвідування занять, захист
Підготовка презентацій відповідно
домашнього завдання, обговорення
темам практичних завдань на
матеріалу занять, виконання
дистанційному курсі навчальної
Тема 2. Основні
навчальних завдань, завдання
дисципліни
підходи до
самостійної роботи, тестування,
формування команди
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.
Відвідування занять, захист
Підготовка презентацій відповідно
домашнього завдання, обговорення
темам практичних завдань на
Тема 3. Формування
матеріалу занять, виконання
дистанційному курсі навчальної
команди в
навчальних завдань, завдання
дисципліни
організаційному
самостійної роботи, тестування,
плануванні проекту
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.
Назва теми

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійно ї роботи у
розрізі тем
Підготовка презентацій відповідно
темам практичних завдань на
дистанційному курсі навчальної
дисципліни

Відвідування занять, захист
домашнього завдання, обговорення
Тема 4. Робота з
матеріалу занять, виконання
інформацією, як
навчальних завдань, завдання
перший етап
самостійної роботи, тестування,
формування команди
розгляд ситуаційних вправ,
проекту
підготовка рефератів та
презентацій.
Модуль 2. Вимоги до забезпечення ефективного управління проектною командою

Тема 5. Вимоги до
професійної
діяльності членів
команди

Тема 6. Вибір засобів
управління
командою проекту

Тема 7. Розвиток
команди

Тема 8. Формування
системи заохочень та
управління
конфліктами в
проекті

Відвідування занять, захист
домашнього завдання, обговорення
матеріалу занять, виконання
навчальних завдань, завдання
самостійної роботи, тестування,
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.
Відвідування занять, захист
домашнього завдання, обговорення
матеріалу занять, виконання
навчальних завдань, завдання
самостійної роботи, тестування,
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.
Відвідування занять, захист
домашнього завдання, обговорення
матеріалу занять, виконання
навчальних завдань, завдання
самостійної роботи, тестування,
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.
Відвідування занять, захист
домашнього завдання, обговорення
матеріалу занять, виконання
навчальних завдань, завдання
самостійної роботи, тестування,
розгляд ситуаційних вправ,
підготовка рефератів та
презентацій.

Підготовка презентацій відповідно
темам практичних завдань на
дистанційному курсі навчальної
дисципліни

Підготовка презентацій відповідно
темам практичних завдань на
дистанційному курсі навчальної
дисципліни

Підготовка презентацій відповідно
темам практичних завдань на
дистанційному курсі навчальної
дисципліни

Підготовка презентацій відповідно
темам практичних завдань на
дистанційному курсі навчальної
дисципліни
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних
робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в
процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням
із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichnainformaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Види робіт
Максимальна
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-7): захист домашнього завдання (- балів); обговорення
матеріалу занять (- бали); виконання навчальних завдань (20 балів); завдання
50
самостійної роботи (10 балів); тестування (10 бали); поточна модульна робота
(10 балів).
Модуль 2 (теми 8-14): відвідування занять (- балів); захист домашнього
завдання (- балів); обговорення матеріалу занять (- бали); виконання навчальних 50
завдань (20 балів); завдання
самостійної роботи (10 балів); тестування (10 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного
складання
0-34
F
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

