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У процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ, МЕТОДАМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ 

ХУДОЖНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 

ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ПРИНЦИПІВ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ. 

 

Наприклад: застосування універсального інструментарію розробки та реалізації 

проектів з використанням методології його адаптування під специфіку творчої 

сфери в процесі художнього оздоблення архітектурного середовища. 

 

mailto:sapunovamar@gmail.com


Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Історія інтер’єру, Основи та методи 

архітектурного проектування, Композиція, Проектування інтер’єру, Художній 

витвір в інтер’єрі та екстер’єрі за програмою освітнього рівня – бакалавр.  

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у 

відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). 

ПРН6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу. 

ПРН 7. Володіти методикою проведення наукових досліджень. 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації стосовно об’єкту дослідження. 

ПРН 11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання 

естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва. 

ПРН 13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації 

сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і 

мистецтва та мистецьких процесів. 

ПРН 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, працювати у міжнародному професійному середовищі. 

ПРН 16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, 

представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і 

професійному середовищі. 

 

 

Диференційовані результати навчання: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

знати: 

– сучасну методологію управління проектом; 

– визначення та поняття проектів, програм і їх контексту як об'єктів управління; 

– визначення та поняття про суб'єктів управління і використовуваного ними 

інструментарію;  

– процеси і інструменти управління різними функціональними областями 

проекту; 

– сучасні програмні засоби та інформаційні технології, використовувані в 

управлінні проектами;  

– основні інструменти контролінгу проекту; 

 

володіти:  

– навичками командної роботи в проектах;  

– технікою самостійного управління нескладними проектами;  



– бути здатним допомагати керуючому складними проектами у всіх 

функціональних областях управління проектами;  

– бути здатним ефективно брати участь в роботі команди в складних проектах. 

 

вміти:  
– аналізувати цілі і інтереси учасників проекту; 

– визначати цілі, предметну область і структури проекту; 

– розраховувати календарний план реалізації проекту; 

– формувати основні розділи зведеного плану проекту; 

– аналізувати ризики проекту; 

– здійснювати вибір програмних засобів для вирішення основних завдань 

управління проектом. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем, змістовних блоків та модулів 

Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

1 2 3 4 5 

 

1.1 Теоретико-методичні засади управління проектами. 

Процеси і функції управління проектами. Планування 

проекту як складова управління проектами. 

 

2  2 

 Система стандартів у галузі управління проектами. 

Проект, програма. Класифікація проектів. цілі і 

стратегії проекту. Структури проекту. Типи і приклади 

структурних моделей проекту, використовуваних в УП. 

Життєвий цикл і фази проекту. 

 2 2 

 Ресурсне забезпечення виконання проекту. Управління 

персоналом і комунікаціями проекту . 

Стейкхолдери і організаційна структура управління 

проектами. Склад стейкхолдерів проекту. Менеджер 

проекту. Команда проекту. Взаємодія учасників 

проекту. Види організаційних структур: 

функціональна, проектна, матрична, змішана. Їх 

порівняльна характеристика. 

 

2 4 4 

 Критерії успіхів і невдач проекту. Поняття критеріїв 

успіху і невдач проекту. Фактори, що впливають на 

успіх і невдачі проекту. Приклади успішних і невдалих 

проектів. 

 2 4 

1.2 Управління процесами виконання проектів. Процеси і 

функції управління проектами. Поняття процесів в 

управлінні проектами. Основні і допоміжні процеси в 

управлінні проектами. Поняття ініціації, планування, 

виконання, контролю і закриття проекту. 

2 2 6 

1.3 Функції управління проектами: управління 

інтеграцією, управління предметною областю, 

 2 6 



управління часом, управління вартістю, управління 

ризиками, управління комунікаціями, управління 

людськими ресурсами, управління якістю, управління 

контрактами та поставками. Корпоративна система 

управління проектами. Мета, структура, етапи 

розробки системи управління проектами в компанії. 

1.4 Формулювання мети. Календарне планування та 

організація системи контролю проекту. послідовність 

кроків календарного планування. Структурна 

декомпозиція робіт. Матриця відповідальності. 

Матриця звітності. Віхи проекту. Мережева модель. 

Метод критичного шляху.  

 2 6 

 Контролювання строків та термінів виконання проекту 

Принципи побудови системи контролю. Управління 

ризиками проекту. Ризики, визначення та класифікація. 

План управління ризиками. Ідентифікація, аналіз, 

планування реагування на ризики. Моніторинг і 

контроль ризиків. Планування ризиків. 

 2 6 

 Управління змінами в процесі виконання проекту. 

Управління ризиками в проектах .Управління 

персоналом в проекті. Організаційне планування 

проекту. Підбір персоналу. Розвиток команди проекту. 

Мотивація учасників проекту. Розподіл ролей в 

команді. 

 2 6 

 Управління комунікаціями в проекті. планування 

комунікацій проекту, розподіл проектної інформації, 

подання звітності, адміністративне завершення. 

Розробка плану управління комунікаціями проекту. 

 

 2 8 

 Інформаційне забезпечення управління проектами: 

склад, структура, характеристики. Програмні засоби 

для управління проектами. Їх функціональні 

можливості і критерії вибору програмних засобів. 

Характеристика стану ринку програмних продуктів з 

управління проектами. 

2 
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8 24 58 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Керування проектом художнього оздоблення 

архітектурного середовища» складає 60 і 100 балів і може бути досягнутий 

наступними засобами оцінювання: 

 

 



Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА І 

Курсова робота 1 30 60 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (тестування) 2 
30 40 

- Іспит 1 

Разом  60 100 

 

 

З дисципліни передбачено виконання курсової роботи. 

В цій роботі студенту потрібно зробити аналіз проекту художнього оздоблення 

архітектурного середовища за обраною тематикою. Робота передбачає теоретичний 

аналіз та практичну частину.  

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи [ ]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (25 тестових питань), наприклад 

1. Можливість учасників проекту впливати на нього:  

a. у фазі розробки більше, ніж у фазі реалізації;  

b. у фазі розробки менше, ніж у фазі реалізації;  

c. однакова у фазі реалізації і у фазі розробки;  

d. вірна відповідь відсутня 

 

2. Початок проекту – це: 

a. Момент зародження ідеї  

b. Початок розроблення проекту  

c. Ініціація проекту інвестором  

d. Надходження пропозиції від майбутніх користувачів 

 

Підсумковий контроль знань за даною дисципліною - іспит здійснюється у 

вигляді усної та письмової відповіді на запитання, які наведені у екзаменаційних 

білетах.  

 

Запитання до іспиту: 

1. Розкрийте поняття «проект», основні характеристики та класифікаційні ознаки 

проектів. 

2. Розкрийте термінологію управління проектом. 

3. Перелічить кроки реалізації проекту як циклу вирішення проблем 

4. Охарактеризуйте модель управління проектами 

5.  Перелічіть та охарактеризуйте оточення проекту. 

6. Охарактеризуйте життєвий цикл проекту.  

7. Розкрийте зміст розробки проекту.  



8. Перелічіть та коротко охарактеризуйте види проектного аналізу.  

9. Розкрийте інструментарій проведення оцінки ефективності проектів.  

10.  Охарактеризуйте структуру техніко-економічного обґрунтування. 

11.  Охарактеризуйте процес планування проектів.  

12. Наведіть класифікаційні ознаки плану проекту.  

13. Охарактеризуйте процес управління змістом проекту.  

14. Визначте сутність сіткового планування.  

15. Визначте сутність календарного планування.  

16. Охарактеризуйте види сіткового графіку.  

17. Охарактеризуйте інструменти розробки розкладу проекту. 

18. Охарактеризуйте процес управління вартістю проекту. 

19. Охарактеризуйте ресурси проекту.  

20. Розкрийте процес складання бюджету проекту, бюджетування проекту. 

21.  Розкрийте процес управління людськими ресурсами. 

22. Охарактеризуйте цілі, передумови, компоненти та інструменти організаційної 

культури.  

23. Наведіть типи проектних команд.  

24.  Розкрийте підходи до формування проектної команди.  

25. Охарактеризуйте методи навчання у проектах.  

26. Розкрийте вплив чинників мотивації протягом життєвого циклу проекту 

27.  Охарактеризуйте джерела конфліктів протягом часу реалізації проекту 

28.  Перелічіть та коротко охарактеризуйте основні моделі управління конфліктом 

в проектах.  

29. Розкрийте процес управління комунікаціями при виконані проекту.  

30. Розкрийте суть інформаційної системи управління проектом (ІСУП).  

31. Охарактеризуйте спеціалізовані програмні комплекси, які застосовуються при 

управлінні проектами.  

32. Охарактеризуйте модель планування і контролю проектів. 

33. Розкрийте основні види контролю проекту.  

34. Розкрийте методи контролю фактичного виконання робіт.  

35. Охарактеризуйте процес контролю за змінами.  

36. Охарактеризуйте проектні ризики за різними класифікаційними ознаками. 

37. Дайте сутнісну характеристику якості проекту.  

38. Розкрийте концепцію управління якістю проекту. 

39. Розкрийте методи планування якості в проектах.  

40. Охарактеризуйте інструменти та методи забезпечення якості проекту.  
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