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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2
Семестр: 3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:2
- самостійна робота:4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом

16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни «Управління проектною командою» є:
взаємодія в проектної команді, особливості її формування, організації ефективної взаємодії
та управління людським ресурсом.
Метою вивчення дисципліни «Управління проектною командою» є: сформувати у
слухачів основи сучасної системи знань про шляхи, напрямки та можливості формування
команди проекту; основи організації ефективної діяльності команди та управління
персоналом.
Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою вивчення
дисципліни є: Економіка підприємства. Менеджмент. Організація виробництва. Управління
витратами. Управління проектами та ризиками. Економіка і організація інвестиційноінноваційного розвитку підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни тісно повзано з навчальними
дисциплінами: «Управління проектною командою», «Управління розвитком компанії»,
«Стратегічне управління», «Управління санацією підприємства».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання:
- принципів формування команди;
- організаційних аспектів формування команди;
- методів формування команди проекту;
- основних характеристики команди проекту;
- основних психологічні характеристики команди проекту.
2. Уміння:

- формувати стратегію створення команди проекту;
- здійснювати кадрове планування команди;
- організовувати процес залучення, відбору та оцінки персоналу;
- планувати навчання та розвиток команди проекту;
- будувати системи мотивації та стимулювання персоналу.
-

3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що
їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності;
- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення
результатів наукової праці.
4. Автономність та відповідальність:
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного
розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.

2.

3.
4.

5.
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
(денна форма навчання)
(заочна форма навчання)
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17 2

2

22

6

2

4

17 2

2

22

6

4

2

17 2

2

23

8

4

4

17

19

16

4
88

4
112

Проміжний контроль
Разом: 32

16

8

4

4

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Особливості неформальних організаційних структур
Поняття соціальної групи. Класифікація груп. Групові характеристики. Формальні
групи (організації), їх типи і особливості. Характеристика груп за критерієм працездатності.
Розвиток, механізм утворення формальних і неформальних
організацій. Поняття
неформальних груп (організацій). Класифікація і характеристики неформальних груп.
Чинники, що впливають на ефективність роботи групи. Психологічні аспекти формування
формальної і неформальної організації. Соціально-психологічні особливості колективу.
Соціометрія, психологічний клімат, сумісність, спрацьованість, ціннісні орієнтації. Основні
способи управління колективом. Функції лідера і керівника. Значення лідера в управлінні
організацією.
Тема 2. Психологічні особливості командоутворювання
Основні аспекти поняття "команда". Розвиток команди. Види груп, сформованих в
команди. Етапи командоутворювання. Психологічні чинники командоутворювання. Процеси
фази розпаду команди. Розподіл функціональних і командних ролей. Склад команди
проекту.
Тема 3 Організація проектних команд
Планування. Процедури планування. Етапи планування діяльності. Визначення
напрямів досягнення наміченої мети. Складання довгострокового плану. Оперативне
календарне планування. Контроль виконання роботи в команді. Ситуаційний аналіз. Етапи
ситуаційного аналізу. Принципи створення команди проекту. Підходи до формування
команди. Методи формування команди проекту. Склад команди проекту. Вимоги до
менеджерів проекту. Основні типи розподілу функцій в команді. Нормування діяльності.
Командний стиль управління у великих і малих колективах. Ідея командних методів роботи.
Тема 4. Особливості управління командою
Механізми формування мотивів. Аналіз етапів процесу мотивації. Структура
діяльності, потреба, мотив, мотивація, стимул, розвиток особистості. Мотивація в діяльності
людини. Концепції мотивації. Концепція системи трудової мотивації.
Мотивація на різних етапах проекту. Стратегії підтримки мотивації. Основні принципи
управління персоналом команди. Система управління персоналом проекту, її параметри.
Вимоги до менеджера по персоналу в команді проекту. Аналіз проектної команди як
специфічного людського ресурсу. Особливості поведінки людини. Стратегія формування
команди проекту. Специфіка кадрового планування команди. Аналіз залучення, відбору і
оцінки персоналу проекту. Джерела залучення персоналу. Методики оцінки персоналу.
Навчання і розвиток персоналу проекту. Рекомендовані форми навчання.
Тема 5. Організаційна культура і ефективність роботи команди. Механізми
впливу ефективного керівника
Організаційна культура: засадничі аспекти. Організаційний клімат. Склад
організаційної культури. Команда як об'єкт управлінської діяльності. Типи управління
командою. Зв'язок організаційних культур, управлінських форм і типів спільної діяльності.
Засоби підтримки організаційної культури в команді. Типи обрядів компанії. Вплив
організаційної культури на ефективність роботи компанії. Ефективність роботи команд.
Ефективність команди. Загальні чинники, що впливають на ефективність роботи команди.
Психологічні і непсихологічні критерії ефективності діяльності команд. Причини
неефективності роботи команд. Сумісність групових і індивідуальних очікувань керівника в
процесі реалізації проекту. Прийоми оптимізації роботи команд. Якості ефективної команди.
Продуктивність ефективних команд. Оцінка ефективності команди.
Теоретичні підходи до вивчення особи керівника. Особові особливості керівника
проектом як чинник сприйняття його підлеглими. Соціально-демографічні характеристики

керівника як чинник сприйняття його підлеглими. Підлога керівника як чинник сприйняття
підлеглими. Вік керівника як чинник сприйняття підлеглими. Здібності і навички
ефективного керівника. Причини виникнення конфліктів в процесі роботи проектних
команд. Форми поведінки в конфлікті. Діагностика індивідуальної і групової конфліктності.
Внутрішньоособові конфлікти. Способи врегулювання конфліктів. Профілактика конфліктів.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Особливості неформальних організаційних структур
Тема 2. Психологічні особливості командоутворювання
Тема 3 Організація проектних команд
Тема 4. Особливості управління командою
Тема 5. Організаційна культура і ефективність роботи команди.
ефективного керівника

Механізми впливу

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у
вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид
самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність
виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову.
Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни.
Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення
свого професійного рівня, особистого рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Управління проектною командою» становить 88
год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Управління проектною командою»:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

підготовка до семінарських занять;

вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;

пошукова робота з електронними джерелами;

підготовка і написання рефератів;

підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та
заліку.
№з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Розподіл годин на виконання СРС
Вид самостійної роботи
Кількість годин
Опрацювання лекційного матеріалу
5 (2) год.
Підготовка до семінарських занять
18 (2) год.
Підготовка до модульного (проміжного) контролю
4(4) год.
Опрацювання тем, винесених на самостійну
48(88) год.
підготовку, в тому числі конспектування за
заданим планом
Робота з інтернет-ресурсами
3 (10)год.
Підготовка і написання рефератів
10 (10)год.
Завдання для самостійної роботи студентів

Назва теми
Особливості
неформальних
організаційних
структур

Зміст самостійної роботи студентів

Кількіс
Форми
ть
звітності
годин
Перелік питань:
16 (22) Конспект,
1. 1. Розвиток, механізм утворення формальних
опитування
і неформальних
організацій. Поняття
неформальних груп (організацій).
2. Класифікація і характеристики неформальних
груп.
3. Чинники, що впливають на ефективність
роботи групи.
4. Психологічні
аспекти
формування
формальної і неформальної організації.
5. Соціально-психологічні
особливості
колективу.
6. Соціометрія,
психологічний
клімат,
сумісність,
спрацьованість,
ціннісні
орієнтації.
7. Основні способи управління колективом.
8. Функції лідера і керівника.
9. Значення лідера в управлінні організацією.
Практичні завдання

Психологічні
особливості
командоутвор
ювання

Перелік питань:
1.
Процеси фази розпаду команди.
2.
Розподіл функціональних і командних ролей.
3.
Склад команди проекту.
Практичні завдання

17 (22)

Конспект,
відповіді
питання

Організація
проектних
команд

Перелік питань:
1.Основні типи розподілу функцій в команді.
2. Нормування діяльності.
3. Командний стиль управління у великих і малих
колективах.
3.Ідея командних методів роботи.
4. Планування. Процедури планування.
5. Етапи планування діяльності.
6. Визначення напрямів досягнення наміченої мети.
7. Складання довгострокового плану.
8.Оперативне календарне планування.
9.Контроль виконання роботи в команді.
10.Ситуаційний аналіз. Етапи ситуаційного аналізу.
Практичні завдання

17 (22)

Конспект,
опитування
, перевірка
огляду
джерел
з
теми

Особливості
управління
командою

Перелік питань:
1. Концепція системи трудової мотивації.
2. Мотивація на різних етапах проекту.
3. Стратегії підтримки мотивації.
4. Основні принципи управління персоналом
команди.
5. Система управління персоналом проекту, її

17 (23)

Конспект,
відповіді
проблемні
питання

параметри.
6. Вимоги до менеджера по персоналу в команді
проекту.
7. Аналіз проектної команди як специфічного
людського ресурсу.
8. Особливості поведінки людини.
9.Стратегія формування команди проекту.
10. Специфіка кадрового планування команди.
11. Аналіз залучення, відбору і оцінки персоналу
проекту.
12.Джерела залучення персоналу.
13. Методики оцінки персоналу.
14. Навчання і розвиток персоналу проекту.
Рекомендовані форми навчання.
Практичні завдання
Організаційна
культура
і
ефективність
роботи
команди.
Механізми
впливу
ефективного
керівника

Перелік питань:
Вплив організаційної культури на ефективність
роботи компанії.
2. Ефективність роботи команд.
3. Ефективність команди.
4. Загальні чинники, що впливають на ефективність
роботи команди.
5.
Психологічні
і
непсихологічні
критерії
ефективності діяльності команд.
6. Причини неефективності роботи команд.
7. Сумісність групових і індивідуальних очікувань
керівника в процесі реалізації проекту.
8. Прийоми оптимізації роботи команд.
9. Якості ефективної команди.
10. Продуктивність ефективних команд.
11. Оцінка ефективності команди.
12.Вік керівника як чинник сприйняття підлеглими.
13. Здібності і навички ефективного керівника.
14. Причини виникнення конфліктів в процесі
роботи проектних команд.
15. Форми поведінки в конфлікті.
16. Діагностика індивідуальної і групової
конфліктності.
17. Внутрішньоособові конфлікти.
18. Способи врегулювання конфліктів.
19.Профілактика конфліктів.
Практичні завдання

Підготовка до проміжного модульного контролю
Разом:
Тематика рефератів:
Тематика рефератів
1. Аналіз заходів підтримки організаційної культури в команді.
2. Ділова порядність і етика стосунків в команді управління.
3. Прийоми ведення переговорів по телефону.

17 (19)

4(4)
88(112)

Конспект,
опитування
, перевірка
огляду
Інтернет
джерел

4. Управління організаційними конфліктами.
5. Профілактика конфліктів в роботі проектних команд.
6. Специфіка становлення і розвитку організаційної культури в команді.
7. Порівняльний аналіз організаційної поведінки індивідів різних організаційних систем.
8. Особливості управління переговорами в процесі реалізації проектів.
9. Маніпуляції і прийоми їх нейтралізації.
10. Аналіз етапів ведення переговорів.
11. Аналіз забезпечення соціального порядку в команді.
12. Особливості лідерства в команді.
13. Формування команди нового типу.
14. Зарубіжний досвід управління роботою проектних команд.
15. Формування гармонійної команди проекту.
16. Історичний аналіз створення командних форм.
17. Український досвід управління роботою проектних команд.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове розв’язання
типових завдань, письмове виконання модульної контрольної роботи, конспект питань що
виносяться на самостійне вивчення.
Типові практичні завдання:
Завдання 1
Випадок з практики
Джон Смит - початкуючий консультант. До цього він протягом 12 років працював в
агентстві федерального уряду як службовець, що займається ув'язненням контрактів на
постачання. Потім вирішив почати працювати самостійно, "перейшовши на іншу сторону" і
консультуючи клієнтів, що намагаються отримати урядові контракти. Врешті-решт, хто
може знати краще спосіб складання виграшної пропозиції, як не колишній службовець по
ув'язненню контрактів?
Знаючи, що його колишнє агентство готувало угоду про укладення контракту на постачання
певного необхідного продукту з кінцевим доходом в декілька мільйонів доларів, а також
розуміючи, що тільки два виробники могли, наскільки це можливо, задовольнити цю
потребу, він зробив візит виробникові А і запропонував свої послуги. На пана Х справив
враження досвід Джона Смита. Він запитав про гонорар і про кількість часу на складання
пропозиції. Джон відповів, що може написати таке за три тижні і що гонорар складе $ 35
000. І пан Х погодився, передав теку з документами і сказав: "Ось наша специфікація і ціни.
Вирушайте працювати прямо зараз, а наш юридичний департамент відішле вам контракт".
Джон Смит був в захопленні від свого першого завдання і відчував, що знаходиться на
шляху до успішної незалежної кар'єри. Він відразу ж відправився працювати. Він працював
дні, ночі, по вихідних і закінчив пропозицію про укладення контракту за два тижні (на
тиждень раніше). Повернувшись в офіс пана Х, він дізнався, що тиждень тому той був
звільнений і що теперь його місце зайняв пан У. Останній же сказав, що нічого не знає про угоду пана Х з
Джоном Смитом що він не може знайти письмового контракту і не схвалює запрошення
людей з боку для складання пропозицій про укладення контракту, коли в компанії постійно
працюють три людини, що становить пропозиції для урядових контрактів. У результаті
Джон Смит був звільнений. Він прийшов в лють і відчував, що з ним обійшлися
несправедливо і нечесно. Він поспішив до віце-президента іншого виробника і зробив йому
наступну пропозицію: "Я складу вам пропозицію про укладення контракту, оплата якого

повністю залежатиме від результатів. Мій гонорар - $ 55 000. Якщо моя пропозиція не
виграє, ви нічого мені не заплатите". Віце-президента це зацікавило. "Ваша пропозиція
звучить дуже принадно, - сказав він, - але цікаво дізнатися, чому ви так уверенны в нашому
виграші контракту"?
"Дуже просто, - відповів Джон Смит, - У мене є уся специфікація і ціни вашого єдиного
конкурента". На що віце-президент сказав: "Якщо ви негайно не підете звідси, то мені
доведеться вас викинути".
І він покликав охорону..
Джон Смит більше не консультант (якщо тільки він коли-небудь був таким). Він все ще
думає, що поступив правильно і що обидва потенційні клієнти його погано використовували.
Ніяка аргументація не може його переконати. Тому краще виключити його з лав
консультантів.
Питання
1. З якого моменту Джон Смит почав припускатися помилки?
2. У чому ви бачите основну причину не етичної поведінки віце-президента конкуруючого
підприємства?
3. Якби ви були на місці Джона Смита, як би ви поступили в цій ситуації?
Завдання 2
Ситуація: "Консультанта в Україні знайти можна"
Підприємство харчової промисловості середнього розміру, розташоване в Центральночорноземному економічному районі (ЦЧЭР), підвело підсумки чергового фінансового
року. Результати були невтішні. Керівництво готувалося до проведення зборів
акціонерів, на яких планувалося представити заходи по підвищенню фінансової стійкості
АТ. Це зажадало проведення комплексного аналізу і оцінки фінансового стану. Виходячи
з того, що терміни підтискали, об'єм робіт був досить великим і вимагав відвернення від
своїх посадових обов'язків провідних фахівців(які раніше не займалися розробкою
подібних програм оскільки це не входить в їх функції) і була відсутня необхідна
інформація, керівництво вирішило скористатися послугами консультантів.
На початок 1993 року в ЦЧЭР функціонувало понад 80 організацій, консультаційних
послуг, що повністю або частково займаються наданням. Чверть з них була заснована
внз. Питання про пошук і вибір консультантів було вирішене просто: запросити
аудиторську фірму "Аудит-наука", створену на базі Воронежського держуніверситету,
яка кілька разів проводила на цьому підприємстві аудиторські перевірки. Такий підхід до
вибору консультантів обумовлений тим, що на підприємстві більше покладаються на
особисті контакти, традиційні зв'язки (враховуючи при цьому рекомендації інших
організацій) і досить обережно відносяться до реклами. Свій вибір клієнт обгрунтував
тим, що можна розраховувати на об'єктивну і незалежну думку.
Упевненість базувалася на тому, що "Аудит-наука" має багатий досвід проведення
аналізу
фінансово-господарської
діяльності,
постановки
бухгалтерського
і
управлінського обліку, навчання на різних підприємствах ЦЧЭР; консультанти ведуть
постійні наукові дослідження в цих напрямах; фахівці, що здійснюють аудиторську
діяльність, мають атестати; директор фірми - доктор економічних наук, професор,
завідуючий кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту університету, директор Палати
аудиторів Воронежської області.
Два тижні АТ було потрібно на те, щоб зв'язатися з директором аудиторської
фірми і дістати принципову згоду на виконання консультаційного проекту.
Ще три тижні пішло на попередні переговори про зміст робіт, ціну, розробку пропозиції
клієнтові. Протягом тижня допрацьовувався: і узгоджувався контракт.
Після цього консультанти приступили до роботи.
Питання
1. Які чинники зумовили цей підхід до пошуку і вибору консультаційної фірми?
2. Які ще варіанти пошуку і вибору консультаційної фірми можете запропонувати ви?

Завдання 3
До консультанта звернулася торговельна організація (фірма). Її керівництво сформулювало
консультантові проблеми таким чином (коротко) : "Висока плинність кадрів. Рядові
співробітники "задавлені" своїми начальниками. Тямущих начальників підібрати дуже
складно. Постійні проблеми з виконанням плану. Рядові співробітники не уміють
працювати".
В процесі обстеження і діагностики було виявлено наступне.
Фірма поставляла на підприємства енергосистеми хімічну продукцію. За цю
продукцію енергосистеми розплачувалися з фірмою або "живими" грошима (що рідше), або
боргами інших підприємств (що траплялося набагато частіше). Отримавши як оплату борги,
фірма отримувала з підприємств-боржників або їх продукцію (яку продавала - для цього в її
структурі існувало управління продажів), або борги наступних підприємств (постачанням
хімічної продукції в енергосистеми і отриманням за неї продукції або боргів займалося
управління бартеру), або гроші. Крім того, в структурі фірми існував відділ повернення,
який займався отриманням з підприємств "проблемних" боргів. Ці три підрозділи, відповідні,
як би, її "видам бізнесу" здійснювали основний бізнес-процес фірми. Кожне управління
складалося з декількох відділів.
По кожному "виду бізнесу" вищестояща організація "спускала" фірмі план, слабо пов'язаний
з реальними можливостями фірми. Цей план розбивався по відділах і по кожному
співробітникові.
Співробітники фірми отримували оклад (не, дуже високий), за результатами виконання
квартальних планів отримували премії. При цьому якщо фірма виконувала план по усіх
"видах бізнесу", то премії нараховувалися і розподілялися між співробітниками і
начальниками управлінь і відділів по досить суб'єктивній системі критеріїв. Якщо ж план
хоч би по одному "виду бізнесу" не виконувався, то премій співробітники не отримували
взагалі.
План по "видах бізнесу" призводив до того, що сумарний дохід від діяльності фірми
знижувався. Завдання бартерних відділів полягало в тому, щоб енергосистеми за всяку ціну
купили хімічну сировину за максимально високою ціною (саме по сумах постачань
визначалося виконання плану), а якими боргами (товарами) вони розплачуватимуться і за
якою ціною, їх не торкалося. Це призводило до того, що енергосистеми "затаривались"
хімічною продукцією набагато місяців вперед, а їх боржники віддавали фірмі неходову
продукцію за високими цінами, яку відділи продажів не могли реалізувати (або
енергосистеми віддавали безнадійні борги, які потім довго не міг повернути відділ
повернення). Тому відділи продажів реалізовували товари за дуже низькими цінами ("аби
продати", оскільки план визначався в термінах сумового об'єму продажів), іноді навіть в
збиток.
Стиль стосунків на фірмі був командно-наказовим, особливо жорстко контролювалося
виконання плану ("План - за всяку ціну"!) з відповідним відношенням до співробітників.
У кожному відділі існував "шар" співробітників (їх була меншість), який працював на фірмі
досить давно, вони мали круг постійних клієнтів і з ними працювали, виконуючи особистий
план. Інший "шар" співробітників у відділах постійно мінявся.
Новачки приходили, якщо їм вдавалося знайти клієнтів (що ставало буквально з кожним
днем все складніше), то вони закріплювалися і залишалися, якщо немає (що відбувалося
набагато частіше) - звільнялися. Відбір кандидатів на роботу здійснювався начальниками
відділів по суб'єктивних параметрах.
Первинне керівництво фірми бачило причини проблем в тому, що начальники відділів не
уміють працювати, організувати людей; погана система відбору кадрів.
Питання
1. Сформулюйте проблеми фірми з позицій консультантів. У яких підсистемах

системи управління організацією консультантами були виявлені проблеми?
2. Запропонуєте свої рекомендації для вирішення організаційних проблем.
Завдання 4
Приклад опору змінам в ході консалтингового проекту
Консалтингова фірма виконувала замовлення по комплексному аналізу діяльності
підприємства з наступним складанням бізнес-планів. Попутно здійснювалося вироблення
рекомендацій по удосконаленню роботи основних напрямів діяльності підприємства. Процес
консультування можна було охарактеризувати як експертний. Робота йшла досить повільно
через те, що працівники підприємства погано розуміли консультантів, вказівки і прохання
консультантів часто або не виконувалися (зрозуміло, з представлених "об'єктивних" причин),
або доводилося кілька разів пояснювати, що ж все-таки хоче консультант. Після завершення
усіх робіт консультантів попросили провести для працівників підприємства повчальний
семінар з маркетингу. При підведенні підсумків семінару учасники були одностайні:
"Шкода, що ви не розповіли нам усього цього раніше".
Наведений приклад доводить корисність роботи "по взаєморозумінню" як для персоналу
підприємства, так і для консультанта, - це головне завдання на етапі впровадження рішень.
Друге завдання полягає в інформаційній і комунікаційній підтримці консультантом
виконуваних рішень. Йдеться про те, що для багатьох підприємств дуже гостро стоїть
питання придбання нових зв'язків з партнерами через відсутність надійних баз даних у
вигляді каталогів, довідників ит.п. Численні випадки несумлінного відношення до узятих
зобов'язань і ненадійний в цих випадках правовий захист надають процесу встановлення
зв'язків майже детективний характер. Допомога консультанта в знаходженні стратегічного
партнера в украинських умовах сильно підвищує довіру до нього підприємства-замовника.
В цілому досвід роботи консультантів в Україні показує, що на стадії впровадження
рекомендацій реакція на зміни може сильно відрізнятися від тієї, яка очікувалася на, стадії
діагностики проблем і планування рішень. У зв'язку з цим, українським консультантам
частенько доводиться коригувати первинний проект і план дій. Питання про участь
консультантів у супроводі впровадження запропонованих ними рекомендацій може
викликати опір і нерозуміння.
На жаль, закінчити завдання після фази планування дій клієнт часто вирішує не тому, що він
оцінив свої можливості і повний рішучості здійснити пропозиції без подальшої допомоги. Це
швидше відбиває широко поширене в Україні представлення, що консультування
закінчується тим, що клієнт приймає звіти і пропозиції. Деякі клієнти приймають такий
підхід, оскільки погано розуміють, що навіть дуже солідний консультативний звіт не може
гарантувати, що нова схема насправді працюватиме і приведе до обіцяних результатів. Інші
клієнти бувають задоволені цим, тому що їм по суті вимагалися не зміни, а лише звіт.
Питання
1. Які підходи до консультування використовували консультанти у своїй роботі?
2. Вкажіть перешкоди на шляху реалізації консультаційного проекту.
3. Які завдання вирішували консультанти в процесі надання консультацій?
Ситуація.
Нові сучасні комп'ютери у відділ кадрів банку доставили давно. Проте начальник відділу,
посилаючись на високе завантаження працівників і дуже важливі оперативні справи, не
забезпечив їх використання відповідно до загальної програми комп'ютеризації банку. У
особистій бесіді з одним із заступників банку, що управляє, начальник відділу кадрів
відмітив, що протягом 15 років він вів книгу, яка вміщувала увесь персонал банку, і його
інформація завжди була точною і надійною, а деякі олівцеві відмітки в цій книзі цінувалися
керівництвом на вагу золота.
У відділі кадрів працюють вісім чоловік. Начальникові відділу кадрів 62 року, він вдівець, в
різних організаціях разом з банком, що управляє, пропрацював 19 років. Основна частина
співробітників відділу - жінки у віці від 43 до 52 років, що мають великий стаж роботи в
банку. Увесь персонал закінчив курси по підготовці користувачів для роботи на
комп'ютерах. Своє відношення до впровадження нових технічних засобів працівники явно не

висловлюють. У відділі працює один молодий фахівець, дипломований психолог, який дуже
цікавиться новими програмами.
Питання
1. Які труднощі виникнуть при впровадженні нововведення?
2. Чи існує вірогідність того, що впровадження сучасних технічних
засобів буде відкладене на невизначений термін?.
3. Які і чиї дії будуть ефективні в цій ситуації і дозволять досягти поставлених завдань?
Приклад тестових завдань:
1.Відображає існуючу організаційну структуру управління проектом, розділення функцій,
обов'язків і відповідальності за рішення, що приймаються в процесі його реалізації ...:
a. форма команди проекту
b. зміст команди проекту
c. умови формування команди проекту
2. Команда проекту - це:
a. сукупність працівників, які здійснюють функції управління проектом і персоналом
проекту
b. робітники підприємства (організації), які виконують професійну діяльність у відповідності
зі своїми посадовими обов'язками
c. неформальна група в рамках формальної організації
3. Основним інтегруючим чинником створення і діяльності команди виступає: a. керівник
проекту
b. зовнішні та внутрішні умови функціонування проектної команди
c. стратегічна мета реалізації проекту.
4. Основні стадії формування команди проекту (викреслити зайве):
a. формування команди
b. спрацювання команди
c. робоча стадія
d. загострення конфліктів
e. розформування
f. реорганізація
5. Команда проекту створюється:
a. керівником проекту — юридичною особою, якій замовник делегує права по управлінню
проектом в обсязі, визначеному контрактом
b. неформальним лідером - особою, що здійснює вплив, використовуючи власні здібності й
уміння, а також наявні в неї ресурси, які необхідні людям
c. найманим робітником, що зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах
керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними
повноваженнями
6. Найбільш тривалою стадією життя команди проекту є:
a. формування команди
b. спрацювання команди
c. робоча стадія
d. загострення конфліктів
e. розформування
f. реорганізація
7. Головна мета формування команди: a. отримання прибутку
b. підвищення конкурентоздатності c. вихід на нові ринки
d. самостійне управління, вирішення конкретних завдань та подолання існуючих проблем
e. підвищення кваліфікації працівників
8. Командоутворення - це:
a. утворення єдиного, цілісного колективу управлінців, здатного ефективно досягати мети
проекту

b. розподіл повноважень та зон відповідальності учасників проекту
c. офіційне оформлення керівника проекту та визначення функціональних обов'язків членів
проектної команди
9. Команда проекту завершує своє існування:
a. розформуванням або трансформацією в іншу управлінську команду.
b. звільненням з робочого місця з оформленням відповідної документації
c. наказом директора про преміювання
10. По закінченню проекту працівники повертаються в свої функціональні підрозділи
організації при:
a. лінійно-функціональній структурі управління
b. матричній структурі управління c. проектній структурі управління
11. Основним елементом організаційної структури проекту є:
a. команда проекту
b. важелі проекту c. керівник проекту
d. замовник проекту
12. Основними характеристиками команди є:
a. структура команди
b. керівник проекту
c. замовник проекту
d. зовнішні фактори
e. склад команди
f. внутрішні фактори
13. Фактори, що визначають принципи формування команди проекту (викреслити зайве):
a. специфіка проекту
b. організаційно-культурне середовище
c. зовнішні фактори
d. особистий стиль взаємовідносин керівника з членами команди
14. Характеристика того, як приймаються управлінські рішення в організації (команді)
називається:
a. важелем управління
b. організаційною структурою
c. управлінською формою
15. Характеристика способу реалізації управлінських рішень називається:
a. важелем управління
b. організаційною структурою
c. управлінською формою
16. Колективістська управлінська форма:
a. передбачає прийняття рішень у відповідності до вимог ринку; основним важелем впливу
на персонал є гроші.
b. передбачає одноособове прийняття рішень лідером колективу, а співробітники є
слухняними виконавцями.
c. характеризується розподіленням управлінських функцій, які можуть бути ефективно
виконанні тільки за умов активної участі всіх суб’єктів управління
17. Ринкова управлінська форма:
a. характеризується розподіленням управлінських функцій, які можуть бути ефективно
виконанні тільки за умов активної участі всіх суб’єктів управління
b. передбачає одноособове прийняття рішень лідером колективу, а співробітники є
слухняними виконавцями
c. передбачає прийняття рішень у відповідності до вимог ринку; основним важелем впливу
на персонал є гроші.
18. Демократична управлінська форма:
a. пов’язана з використанням закону, як головного важеля управління.
b. характеризується розподіленням управлінських функцій, які можуть бути ефективно
виконанні тільки за умов активної участі всіх суб’єктів управління

c. передбачає одноособове прийняття рішень лідером колективу, а співробітники є
слухняними виконавцями
19. Критеріями відбору команди проекту виступають (викреслити зайве):
a. освіта,
b. досвід роботи,
c. медичні характеристики
d. вік e. стать f. особисті якості
20. Найбільш мобільною й ефективною формою найму працівників в команду є:
a. призначення
b. обрання
c. наймання за контрактом
21. Організаційне планування включає (викреслити зайве):
a. медичний огляд команди проекту
b. визначення,
c. документування,
d. розподіл обов'язків і відповідальностей,
e. організацію звітності у проекті
22. Організаційне планування здійснюється:
a. на самих ранніх фазах проекту
b. на всіх фазах проекту
c. на заключній фазі попереднього проекту для успішної реалізації наступного проекту
23. Організаційні зв'язки:
a. це формальна та неформальна звітність між різними організаційними підрозділами.
b. це формальна та неформальна звітність між різними людьми, залученими до проекту.
c. це формальна та неформальна звітність між різними технічними частинами;
зустрічаються як всередині проектних фаз, так і між проектними фазами.
24. Міжособистісні зв'язки
a. це формальна та неформальна звітність між різними організаційними підрозділами.
b. це формальна та неформальна звітність між різними технічними частинами;
зустрічаються як всередині проектних фаз, так і між проектними фазами.
c. це формальна та неформальна звітність між різними людьми, залученими до проекту.
25. Технічні зв'язки
a. це формальна та неформальна звітність між різними організаційними підрозділами.
b. це формальна та неформальна звітність між різними технічними частинами; зустрічаються
як всередині проектних фаз, так і між проектними фазами.
c. це формальна та неформальна звітність між різними людьми, залученими до проекту.
26. Те, якого роду навички вимагаються від окремих осіб або групи осіб визначають:
a. обмеження для персоналу
b. соціально-психологічний портрет персоналу
c. вимоги до персоналу
d. соціометричний паспорт
27. Організаційний графік
a. це звітність у проекті в будь-якому графічному зображенні
b. описує коли і як трудові ресурси вводитимуться в проектну команду і видалятимуться з
неї
c. письмові відображення роботи, що містять навички, відповідальність, базові знання,
повноваження, фізичне оточення й інші характеристики, включені до виконання даної
роботи
28. Опис позицій
a. це звітність у проекті в будь-якому графічному зображенні
b. описує коли і як трудові ресурси вводитимуться в проектну команду і видалятимуться з
неї

c. письмові відображення роботи, що містять навички, відповідальність, базові знання,
повноваження, фізичне оточення й інші характеристики, включені до виконання даної
роботи
29. План управління персоналом:
a. це звітність у проекті в будь-якому графічному зображенні
b. описує коли і як трудові ресурси вводитимуться в проектну команду і видалятимуться з
неї
c. письмові відображення роботи, що містять навички, відповідальність, базові знання,
повноваження, фізичне оточення й інші характеристики, включені до виконання даної
роботи
30. Для здійснення організаційного планування використовуються наступні методи та засоби
(викреслити зайве):
a. шаблони
b. аналіз потреб зацікавлених осіб
c. теорія організаційного планування
d. соціометричний аналіз e. практика управління
31. Для визначення галузі специфічних знань управлінської команди:
a. вказується сфера застосування продукту
b. вказується новизна продукту
c. описується складність створення продукту
d. описуються найбільш важливі критерії якості продукту проекту
32. Для визначення вимог щодо нестандартності та креативності
a. вказується сфера застосування продукту
b. вказується новизна продукту c. описується складність створення продукту
d. описуються найбільш важливі критерії якості продукту проекту
33. Для визначення психофізичного навантаження при створенні продукту
a. описуються найбільш важливі критерії якості продукту проекту
b. вказується сфера застосування продукту
c. вказується новизна продукту
d. описується складність створення продукту
34. Для встановлених проектом пріоритетів в роботі команди
a. вказується сфера застосування продукту
b. вказується новизна продукту c. описується складність створення продукту
d. описуються найбільш важливі критерії якості продукту проекту
35. Для визначення пріоритетності знань та навичок з управління проектами a. вказується
критичний процес управління проектом
b. описується її місія та стратегічні цілі організації, досягненню яких сприяє проект
c. описуються корпоративні цінності організації, взаємозалежність співробітників в
організації та рівень "запрограмованості" (детермінованості) поведінки при роботі в цій
організації
36. Для визначення конструктивних вимог виконавчої організації до проекту
a. вказується критичний процес управління проектом
b. описується її місія та стратегічні цілі організації, досягненню яких сприяє проект
c. описуються корпоративні цінності організації, взаємозалежність співробітників в
організації та рівень "запрограмованості" (детермінованості) поведінки при роботі в цій
організації
37. Для визначення впливу організаційної культури виконавчої організації на роботу
команди проекту
a. вказується критичний процес управління проектом
b. описується її місія та стратегічні цілі організації, досягненню яких сприяє проект
c. описуються корпоративні цінності організації, взаємозалежність співробітників в
організації та рівень "запрограмованості" (детермінованості) поведінки при роботі в цій
організації

38. Відповідність корпоративних цінностей виконавчої організації її стратегічним цілям
необхідно проаналізувати для визначення наступного:
a. чи приймає персонал виконавчої організації її стратегічні цілі як особисті, значимі для
корпоративних цінностей колективу, або визнає встановлені стратегічні цілі лише
формально задекларованими чи примусово призначеними?
b. чи не виникає внутрішнього конфлікту між стратегічними цілями, які має досягти
організація, та корпоративними цінностями, які об’єднують колектив цієї організації?
c. всі відповіді вірні
d. жодна відповідь не вірна
39. Робота з планування команди проекту починається з:
a. визначення рольової структури команди проекту
b. визначення впливу професійних функцій на пріоритезацію ролей в команді проекту.
c. формування переліку функцій команди проекту аналізу відповідності професійноважливих якостей кандидатів вимогам функціональнорольової структури проекту
40. Рівень трудомісткості та психофізичного навантаження членів команди при виконанні їх
функцій в проекті визначає:
a. перелік функцій команди проекту
b. рольова структура команди проекту
c. ступінь унікальності проекту
41. Матриця відповідальності призначена для того, щоб:
a. визначити вимоги до компетенцій членів команди та ролей в команді проекту,
b. визначити рівень трудомісткості та психофізичного навантаження членів команди при
виконанні їх функцій в проект
c. відобразити цільову професійну структуру команди свого проекту, та описати розподіл
функцій між посадами в команді проекту
42. Модель Р.М.Белбіна доцільно використовувати для:
a. виявлення ступіню унікальності проекту
b. визначення вимоги до компетенцій членів команди та ролей в команді проекту
c. виявлення рівня трудомісткості та психофізичного навантаження членів команди
d. планування рольової структури команди проекту
43. Один член команди проекту:
a. може виконувати кілька ролей одночасно
b. може виконувати лише одну роль під час реалізації проекту
44. Модель В.А.Богданова пропонує:
a. модель визначення вимог до компетенцій членів команди
b. перелік стійких психологічних якостей, з яких можна обрати професійно-важливі якості
для кожної окремої ролі
c. алгоритм виявлення рівня трудомісткості та психофізичного навантаження членів
команди
45. Визначають поведінкові патерни та стиль професійної діяльності (викреслити зайве):
a. вікові та статеві характеристики
b. вольові характеристики
c. характеристики мислення
d. характеристики уяви e. характеристики темпераменту,
f. характеристики життєвого досвіду
g. особистісні базові цінності
46. Інтегральні оцінки здатності потенційних членів команди до виконання кожної з ролей в
команді проекту визначаються:
a. на основі аналізу рольової структури команди проекту
b. на основі аналізу рівня трудомісткості проекту та психофізичного навантаження членів
команди
c. на основі аналізу відповідності фактичних якостей кандидатів запланованим вимогам до
професійно-важливих якостей

47. З урахуванням впливу факторів унікальності проекту на пріоритезацію ролей в команді,
при розрахунку оцінки збалансованості рольової структури команди проекту:
a. визначається як середнє арифметичне підсумкових оцінок здатності команди до
виконання кожної з управлінських ролей
b. визначається за допомогою вагових коефіцієнтів, що відповідають значимості кожної з
командних ролей для успіху проекту
Приклади варіантів модульної контрольної роботи:
Варіант 1
1. Еволюція команд в інтелектуальній сфері.
2. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації.
3. Поняття групи та переформування її в команду
Вариант 2
1.Основні стадії розвитку команд та їх характеристика.
2. Рівень креативності та комунікативної культури членів команди.
3.Лідерство і мотивація в команді.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових
екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не
зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів
подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
не зараховано

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за
поточний та проміжний контроль.
Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються
Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти в умовах ЄКТС, яке прийнято в університеті із урахуванням
вагових коефіцієнтів:
– поточного контролю:

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7;
– проміжного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3.
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його
оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних
досягнень студентів (табл. 2):
Таблиця 2.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Відмінний

100…90

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки,
робить аргументовані висновки,
рецензує відповіді інших студентів,
творчо виконує індивідуальні та
колективні завдання; самостійно
знаходить додаткову інформацію та
використовує її для реалізації
поставлених перед ним завдань;
вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань

може аргументовано
обрати раціональний
спосіб виконання
завдання й оцінити
результати власної
практичної діяльності;
виконує завдання, не
перед-бачені навчальною
програмою; вільно
використовує знання для
розв’язання поставлених
перед ним завдань

89….70

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці; узагальнює і систематизує
навчальну інформацію, але допускає
незначні огріхи у порівняннях,
формулюванні
висновків,
застосуванні теоретичних знань на
практиці

за зразком самостійно
виконує практичні
завдання, передбачені
програмою; має стійкі
навички виконання
завдання

69…51

володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну має елементарні, нестійкі
частину навчального матеріалу з навички виконання
елементами логічних зв’язків, знає завдань
основні поняття навчального матеріалу

Достатній

Задовільний

Практична підготовка

Студент

Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Незадовільний

має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загапланує та виконує
льному обсязі навчального матечастину завдання за
ріалу; відсутні сформовані уміння та
допомогою викладача
навички; під час відповіді допущено
суттєві помилки

Неприйнятний

50…26

25…1

Практична підготовка

Студент

студент не
матеріалом

володіє

виконує лише елементи
завдання, потребує
навчальним постійної допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними
індивідуальної та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3.
Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом,
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються
при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації,
не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та
помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання,
що потребують однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та
не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

Після
завершення
вивчення
дисципліни
викладач
виводить
середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.)
з відповідним ваговим коефіцієнтом.
Таблиця 4.

Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою
100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака
після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою,
яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за
поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до
цілих.

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється
викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення
проміжного контролю.
8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» –
для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним
оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою
(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3.
8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня
опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі
навчальної дисципліни.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після
закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами
поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3)
контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час
заліку не передбачено.
Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені
в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за
поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16
балів).
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Вказуються за потреби.
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Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

