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Анотація курсу 

1. Викладачі 

1.1.  Лектор: Шапошнікова Олена Павлівна 

 доцент кафедри комп’ютерних технологій та мехатроніки; 

 педагогічний стаж – 25 років 

 контактний телефон +38-057-707-37-43 

 e-mail: shaposhnikovaep@gmail.com 

 наукові інтереси: архітектура ПЗ, аналіз вимог до ПЗ, управління ІТ 

проектами, якість ПЗ та тестування. 

1.2.  Асистент лектора: 

2. Дисципліна «Управління ІТ проектами» 

 рік навчання: 4; 

 семестр навчання: 8; 

 кількість годин за семестр: 120, в т.ч. 

лекційних: 16; 

практичних занять: 32; 

на самостійне опрацювання: 72; 

 кількість аудиторних годин на тиждень 

лекційних: 2; 

практичних занять: 4. 

3. Час та місце проведення 

 аудиторні заняття – відповідно до розкладу ХНАДУ, ауд. 214, 313; 
 позааудиторна робота – самостійна робота студента із використанням 

технологій віртуалізації MS Project, Turbo Planner, Excel. 
 

4. Пререквізити та постреквізити навчальної дисципліни: 

 перереквізити: «Основи інформаційних технологій», «Алгоритмізація та 

програмування», «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване 

програмування», «Алгоритми і структури даних», «Економіка підприємства», 

«Економіка і бізнес». 

 постреквізити: «Професійна практика програмної інженерії», 

«Переддипломна практика», дипломне проектування. 

5. Характеристика дисципліни: 

5.1. Призначення навчальної дисципліни: вивчення дисципліни 

«Управління ІТ проектами» займає вагоме місце у структурі отримання знань за 

освітньою програмою «Програмне забезпечення систем». Це дисципліна, яка 

об’єднує як спеціальні так і професійні знання. Дисципліна має надати уявлення 

про сучасні концепції управління проектами, обґрунтовувати застосування 

методології управління проектами для ІТ-проектів, розглянути такий аспект 

реалізації ІТ-проектів, як управління ризиками 

5.2.  Мета вивчення дисципліни: «Управління ІТ проектами» є теоретична та 

практична підготовка студентів, яка має надати уявлення по сучасні технології 

управління проектами та ознайомити студентів з принципами проектного 
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управління в ІТ; введення в проблематику управління проектами та вивчення 

методології управління проектами; ознайомлення з інструментами і методами 

управління ІТ проектами на всіх етапах життєвого циклу; набуття систематичних 

знань про закономірності, правила та процедури в області управління ІТ 

проектами, а також вивчення наукових підходів і методів, які використовуються 

для підвищення якості та ефективності в практичній проектній діяльності. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни: є формування сукупності знань та 

вмінь щодо управління процесами реалізації ІТ-проектів з урахуванням моделей 

життєвого циклу проектів з використанням програмних засобів, використання 

методів управління проектами та програмних засобів, які застосовуються для 

проектного менеджменту для реалізації ІТ-проектів. 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні 

знання, уміння і навички для успішного розв’язування спеціалізованих та 

практичних задач під час професійної діяльності у галузі інформаційних 

технологій. 

 

Загальні компетентності: 

 здатність працювати в команді.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, 

включаючи проведення моделювання (формальний опис) його 

структури, поведінки та процесів функціонування; 

 здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності; 

 здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні 

знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та 

визнання важливості навчання протягом всього життя.  

 

Програмні результати навчання: 

 знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 

культурні аспекти інженерії програмного забезпечення  і дотримуватись їх 

в професійній діяльності; 

 знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення; 

 вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення; 

 знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами. 
 



5.4. Зміст навчальної дисципліни: відповідає навчальній та робочій програмі, 

яка відповідає запитам роботодавців. 

5.5. План вивчення дисципліни 

Результати 

навчання 
Навчальна діяльність 

Робочий 

час 

студента 

(год.) 

Оцінюв

ання 

(бал) 

1 2 3 4 

Тема 1. Основи управління проектом. 15 12 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

оцінювати і 

враховувати 

економічні, 

соціальні, 

технологічні та 

екологічні чинники, 

що впливають на 

сферу професійної 

діяльності; здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: знати 

кодекс професійної 

етики, розуміти 

соціальну значимість 

та культурні аспекти 

інженерії 

програмного 

забезпечення  і 

дотримуватись їх в 

професійній 

діяльності; знати та 

вміти застосовувати 

методи та засоби 

управління 

проектами. 

Лекція №1. Основи управління 

проектом.  
План лекції: 

1. Визначення проекту. Його основи 

та характеристики. 

2. Елементи проектної діяльності. 

3. Склад та процеси управління 

проектами. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 1-4 

Додатковий: 1-3 

Інтернет-ресурси: 1-4 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Історія розвитку управління проектами: 

1. Основні віхи управління 

проектами, 

2. Методика структуризації робіт, 

3. Мережеве планування. 

9 6 

Практичне заняття № 1. Оцінка 

трудомісткості проекту  

Мета: навчитися визначати та 

обмежувати рамки проекту, ціну та 

собівартість проекту на основі 

трудовитрат. 

Завдання: 

1. Визначити вимоги та рамки 

проекту, 

2. Створити ієрархічну структуру 

робіт, 

3. Оцінити кожну задачу та проект в 

цілому, 

4. Оформити оцінку. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

4 6 



 Виконання завдань практичної роботи, 

- Презентація виконаної роботи. 

Тема 2. Проект та організаційна структура компанії. 15 12 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: знати і 

застосовувати на 

практиці 

фундаментальні 

концепції, парадигми 

і основні принципи 

функціонування 

мовних, 

інструментальних і 

обчислювальних 

засобів інженерії 

програмного 

забезпечення; вміти 

застосовувати 

методи 

компонентної 

розробки 

програмного 

забезпечення; знати 

та вміти 

застосовувати 

методи та засоби 

управління 

проектами. 

Лекція 2. Проект та організаційна 

структура компанії.  
План лекції: 

1. Критерії успішності проекту. 

2. Організація проектної команди. 

3. Життєвий цикл проекту. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 1-4 

Додатковий: 1-3 

Інтернет-ресурси: 5 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Case-засоби для організаційно-

управляючих систем 

1. Загальна характеристика Case-

засобів, 

2. Класифікація Case-засобів, 

3. Технологія впровадження Case-

засобів. 

4. Визначення потреб у Case-засобах 

9 6 

Практичне заняття № 2. Базовий 

функціонал MS Project 

Мета: вивчити принципи складання плану 

проектних робіт в MS Project 

Завдання: 

1. Згідно із методичними вказівками 

виконати завдання для прикладу, 

2. Сформувати список задач проекту, 

3. Визначити тривалість задач та 

залежності між ними, 

4. Ввести в проект інформацію про 

обмеження по термінам виконання задач. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

4 6 

Тема 3. Сучасні гнучкі методології: аналітичний огляд. 15 12 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність брати 

участь у 

Лекція 3. Сучасні гнучкі методології: 

аналітичний огляд. 

План лекції: 

1. Agile методології, 

2. Відмінність Agile від Waterfall, 

2  



проектуванні 

програмного 

забезпечення, 

включаючи 

проведення 

моделювання 

(формальний опис) 

його структури, 

поведінки та 

процесів 

функціонування; 

здатність оцінювати 

і враховувати 

економічні, 

соціальні, 

технологічні та 

екологічні чинники, 

що впливають на 

сферу професійної 

діяльності; здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: 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. 

3. Гібридна модель управління 
проектами, 

4. Критерії вибору методології 

управління проектом. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 6-16 

Додатковий: 4-7 

Інтернет-ресурси: 1-7, 10 

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Гнучка методологія ICONIX 

1. Базові принципи ICONIX, 

2. Основні етапи процесу. 

9 5 

Практичне заняття № 3. Планування 

ресурсів з використанням MS Project 

Мета: вивчити принципи планування 

ресурсів та створення призначень в MS 

Project. 

Завдання: 

1. Визначити ступінь можливої участі 

ресурсів у проекті та включити їх, 

2. Призначити ресурси на задачі та 

визначити параметри призначень, 

3. Врахувати особливості планування 

призначень співробітників та 

матеріальних ресурсів. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

4 7 



Тема 4. Гнучка методологія управління проектом: 

управління продуктом 

15 12 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

брати участь у 

проектуванні 

програмного 

забезпечення, 

включаючи 

проведення 

моделювання 

(формальний опис) 

його структури, 

поведінки та 

процесів 

функціонування; 

здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: 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. 

Лекція 4 Управління продуктом 
План лекції: 

1. Особливості управління 

продуктом. 

2. Інженерні практики. 

3. Забезпечення контролю та якості. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 6-16 

Додатковий: 4-7 

Інтернет-ресурси: 5-6 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Гнучка методологія Канбан 

1. Історія появи методології, 

2. Базові принципи, 

3. Застосування методології канбан. 

9 6 

Практичне заняття № 4. План-фактний 

аналіз у MS Project 

Мета: навчитися відстежувати 

фактичне виконання плану порівняно з 

базовим планом. 

Завдання: 

1. Ввести фактичні параметри, які 

характеризують виконання проекту, 

2. Налаштувати параметри, що 

контролюватимуться та графічні 

індикатори, 

3. Ввести формули для контрольних 

параметрів, 

4. Обробити помилки. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

4 6 



Тема 5. Гнучка методологія управління проектом: 

управління командою 

15 13 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

брати участь у 

проектуванні 

програмного 

забезпечення, 

включаючи 

проведення 

моделювання 

(формальний опис) 

його структури, 

поведінки та 

процесів 

функціонування; 

здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: 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. 

Лекція 5 Гнучкі методології: 

Управління командою. Кращі практики 

управління командою в SCRAM. 

План лекції: 

1. Особливості управління командою 

в Agile, 

2. Практики управління командою в 

SCRAM. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:13-16 

Додатковий: 5-7 

Інтернет-ресурси: 11, 12 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Методологія FDD 

1. Суть процесу управління FDD, 

2. Основні процеси методології, 

3. Переваги та недоліки методології 

FDD. 
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Практичне заняття № 5. Формування 

звітів у MS Project 

Мета: навчитися формувати різні види 

звітів у системі управління проектами MS 

Project 

Завдання: 

1. Зробити звіт згідно із прикладом у 

методичних вказівках, 

2. Навитися формувати звіти по 

ресурсам, по затратам, про хід виконання 

проекту. 

3. Створити звіт проекту для 

індивідуального завдання. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

4 8 



Тема 6. Гнучка методологія управління проектом: 

Управління контрактами, ризиками. 

15 13 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: 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. 

Лекція 6. Управління контрактами, 

ризиками. 

План лекції: 

1. Ідентифікація ризиків, 

2. Якісна та кількісна оцінка ризиків, 

3. Планування реагування на ризики, 

4. Моніторинг та контроль, 

5. Управління контрактами. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 8-16 

Додатковий: 4-7 

Інтернет-ресурси: 13-19 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Методи AUP 

1. Суть методології AUP, 

2. Процеси AUP, 

3. Філософія AUP, 

4. Переваги та недоліки методології. 

9 5 

Практичне заняття № 6. Управління 

проектами з використанням Excel. 

Мета: вивчити принципи складання плану 

проектних робіт в Excel. 

Завдання: 

1. Сформувати список задач, 

2. Побудувати діаграму Ганта, 

3. Обчислити критичний шлях за 

допомогою мережевої діаграми, 

4. Сформувати звіт проекту. 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

4 8 

Тема 7. Гнучкі методології: Аналіз вимог. 19 21 

Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

брати участь у 

проектуванні 

програмного 

Лекція 7. Гнучкі методології. Аналіз 

вимог. 

План лекції: 

1. Управління вимогами в Agile, 

2. Артефакти для роботи з вимогами в 

Agile, 

3. Ітеративний підхід проектування, 

4. Планування версій та ітерацій. 

2  



забезпечення, 

включаючи 

проведення 

моделювання 

(формальний опис) 

його структури, 

поведінки та 

процесів 

функціонування. 

Результати 

навчання: 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. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 13-16 

Додатковий: 6-7 

Інтернет-ресурси: 16-19 

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

Сімейство методологій Crystal 

1. Історія сімейства Crystal, 

2. Що таке методологія Crystal, 

3. Циклічний процес Crystal Clear, 

4. Стратегії та техніки Crystal Clear. 

9 5 

Практичне заняття № 7. Робота в MS 

Project з використанням Turbo Planner 

Мета: отримати навички в роботі з Turbo 

Planner. 

Завдання: 

1. Установлювати елементи Turbo 

Planner: 

 Шаблон «порожнього» проекту, 

 Обмінні форми для збору excel-

даних від учасників проекту, 

 Звіти, 

 Зразки проектів,  

2. Планування: 

 Створення проекту з шаблону, 

 Управління задачами (СМР, 

закупки, платежі), 

3. Виконання: 

 Використання обмінних форм для 

отримання факту, 

4. Управління змінами (моніторинг та 

контроль): 

 Комплексний аналіз проекту 

(підсистема звітності). 

План заняття: 

 Актуалізація теоретичного матеріалу, 

 Виконання завдань практичної роботи, 

 Презентація виконаної роботи. 

8 16 

Тема 8. Гнучкі методології: Масштабування Agile. 11 5 



Загальні та 

спеціальні 

компетентності: 

здатність працювати 

в команді; здатність 

брати участь у 

проектуванні 

програмного 

забезпечення, 

включаючи 

проведення 

моделювання 

(формальний опис) 

його структури, 

поведінки та 

процесів 

функціонування; 

здатність 

накопичувати, 

обробляти та 

систематизувати 

професійні знання 

щодо створення і 

супроводження 

програмного 

забезпечення та 

визнання важливості 

навчання протягом 

всього життя.  

Результати 

навчання: 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. 

Лекція 8 Масштабування Agile. 

План лекції: 

1. Задачі масштабування, 

2. Фреймворки масштабування, 

3. Особливості бюджетування в Agile, 

4. Особливості архітектури в Agile, 

5. Організаційна структура в Agile. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 9-14 

Додатковий: 4-7 

Інтернет-ресурси: 16-19 

2  

Завдання для самостійної роботи: 

Вивчення та доповнення матеріалів лекції 

на основі самостійного опрацювання 

основних літературних джерел, 

зазначених у списку на електронних 

матеріалів, які надаються викладачем 

Питання, внесені на самостійне 

опрацювання: 

XP-методологія 

1. Суть XP-методології, 

2. Принципи XP-методології, 

3. Прийоми XP-методології 

(практики). 

9 5 
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