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1. Анотація до курсу 

Успіх людини у житті забезпечують переважно спеціальні знання системних 

законів, вміння осмислювати найскладніші процеси, що відбуваються під впливом 

внутрішнього і зовнішнього світу. Особливість навчальної дисципліни «Поведінкові 

компетенції проектного менеджера» полягає в тому, що ця дисципліна надає 

можливість сформувати проектне мислення, яке сприяє досягненню людиною вершин 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=5407


свого розвитку, забезпечує самоосвіту людини, самоуправління, дає можливість 

побудувати успішну кар’єру проектного менеджера.  

Поведінкові компетенції проектного менеджера — це принципи та навички 

самоуправління людиною своєю життєдіяльністю для досягнення поставлених цілей. 

Формування поведінкових компетенцій проектного менеджера забезпечує реалізацію 

внутрішніх потенцій людини, спрямованих на досягнення запланованого результату 

шляхом оптимального використання внутрішніх ресурсів та урахування зовнішніх 

чинників.  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – формування у слухачів сучасного проектного 

мислення та системи спеціальних навичок управління процесами реалізації проектів, 

вміння співпрацювати у комплементарних проектних командах та досягати успіху 

проекту на основі сучасних інструментів розвитку. 

Завдання курсу: 

– опанування теоретико-понятійною базою курсу; 

– формування розуміння особливостей проектного управління і поведінкових 

компетенцій професійного проектного менеджера; 

–  розвинути повагу до різноманітності та мультикультурності, сформувати 

здатність працювати у міжнародному контексті; 

– розвинути здатність генерувати ідеї та виконувати дії у нових ситуаціях; 

– формування розуміння та застосування сучасного інструментарію проектного 

менеджера; 

– навчитись розв’язувати задачі проектного менеджменту, спираючись на 

новітні підходи управління м’яким компонентом проекту.  

3. Результати навчання 

Знати, розуміти та вміти використовувати у практичній діяльності: 

– основи сучасного проектного мислення та системи спеціальних навичок 

управління процесами реалізації проектів, їх удосконалення та розвитку; 

– техніки критичного аналізу та сучасні програмні продукти оцінки проектного 

потенціалу організації; методи управління конфліктами та стимулювання продуктивної 

діяльності проектного менеджера;  

– методи і засоби кількісного і якісного оцінювання потенціалу проектного 

менеджера завдяки новітнім розробкам і впровадженню інноваційних програмно-

технічних рішень. 

– продемонструвати практичні навички щодо самооцінювання власного 

потенціалу та можливості здійснювати обґрунтований вибір методів навчання, 

планування кар’єри та професійного розвитку. 

 

4. Структура курсу. 

 

Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 76 

Тема 1. Мета, задачі, об'єкт і предмет дослідження дисципліни. 

Основні терміни та ознаки поведінкових компетенцій проектних 

менеджерів.  

Мета і задачі дисципліни. Об’єкт і предмет дослідження дисципліни. 

8 



Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації 

українських професіональних фахівців з управління проектами (NCB 

UA Version 3.0). Проектне мислення та поведінкові компетенції. 

Віртуальне проектне середовище. 

Тема 2. Лідерство проектного менеджера 

Поняття динамічного лідерства проектного менеджера. аналіз сильних 

та слабких сторін своєї особистості. Основні групи ділових та 

особистісних якостей. Методи визначення сильних та слабких сторін 

своєї особистості. Вміння співпрацювати та стратегія «виграв-виграв». 

Принципи та методи управління змінами. 

10 

Тема 3. Саморозуміння та самомотивування менеджера.  

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, 

стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та надихати людей. 

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності 

взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи 

подолання конфліктних ситуацій. Прийоми поведінки менеджера у 

конфліктних ситуаціях.  

10 

Тема 4. Техніки самоменеджменту.  

Система управління власною діяльністю. Функції самоменеджменту. 

Методи та робочі прийоми самоменеджменту. Визначення ціннісних 

орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: активна, 

проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних 

цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток 

особистості менеджера.  

10 

Тема 5. Формування проектного середовища в організації  

Процес формування проектного середовища в організації. Зовнішні 

бар’єри прояву інноваціям. Структура й творчість, ієрархії й мережі. 

Використання культурних, соціально-психологічних можливостей 

середовища для реалізації бізнес-цілей організації. Роль комунікацій в 

формуванні проектного середовища в організації. Соціально-

психологічні особливості творчого колективу як об’єкта управління. 

Психологічна сумісність  

10 

Тема 6. Управління знаннями як складова креативного мислення  

Знання: сутність, види та функції. Класифікації знань. Організаційне 

знання. Цикл створення організаційних знань. Сутність управління 

знаннями. Життєвий цикл знань. Побудова систем управління 

знаннями. Стратегічні аспекти управління знаннями в проектах. 

10 

Тема 7. Управління креативністю  

Чинники розвитку креативності: свобода дій; ресурси; стимулювання 

освоєння нових технологій розробки й прийняття інноваційних рішень. 

Методи активізації творчого мислення, освоєння навичок проектування 

бізнес-напрямів і розвитку бізнес-ідей. Інновації та управління 

знаннями. Система управління креативністю в організації: підтримка, 

винагорода та ризики.  

10 

Тема 8. Організація ділової кар'єри менеджера та проектна 

культура  

Визначення поняття проектної культури. Об’єктивні та суб’єктивні 
8 



Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

елементи проектної культури. Кар’єра менеджера: загальне і 

специфічне. Умови успішної кар’єри: професійні прихильності і 

кар’єра; здібності і кар’єра; освіта, кваліфікація і кар’єра. Загальне і 

конкретне планування ділової кар’єри. Інформаційно-комунікаційна 

модель управління діловою кар’єрою. Технологія пошуку та отримання 

роботи. 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 38 

Практична робота № 1  

Тема: Поведінкові компетенції проектного менеджера та принципи 

їх розвитку. 
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з 

методів та підходів до формування поведінкових компетенцій 

проектного менеджера шляхом їх постійного удосконалення. 

8 

Практична робота № 2  

Тема: Лідерські якості проектного менеджера 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з 

методів і засобів формування лідерських якостей менеджера в 

проектах. 

8 

Практична робота № 3 

Тема: Формулювання цілей, кодексу поведінки та самомотивації 

проектного менеджера 
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички 

управління процесами саморозвитку та самомотивації, визначення 

базових цінностей проектного менеджера.  

8 

Практична робота № 4 

Тема: Планування ділової кар'єри проектного менеджера  
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички 

адаптації інформаційно-комунікаційної моделі управління діловою 

кар’єрою менеджера. 

8 

Практична робота № 5 

Тема: Дослідження та оцінка власного креативного потенціалу 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні вміння 

аналізувати стан власного творчого потенціалу та виявляти перешкоди 

до його реалізації. 

6 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 6 

РАЗОМ 120 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

Технічні засоби навчання: мультимедійні та комп’ютерні пристрої. 

Засоби дистанційної освіти: Moodle, MS Teams. 

Пакети приладних програм: MS Office. 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче:  



Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно  

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточної самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

6.3. Критерії оцінювання лабораторної роботи:  

Максимальна кількість балів за практичну роботу становить 10 балів Правильно 

вирішена задача оцінюється в 10 балів, причому: 

  10 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

  8 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках. 

  6 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру. 

 4 бали – присутні суттєві помилки у рішенні 

  2 бали – наведені формули повністю не відповідають еталону. 

  0 балів – рішення не наведене.  

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. Усі 

письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум дистанційного курсу.  

7.3. Політика щодо перескладання 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  
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