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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 

модуля «Менеджмент проектів програмного забезпечення» та призначені для 

якісної організації самостійної роботи студентів при вивчені кредитного 

модуля, підвищення свідомості студентів у навчанні і поліпшення 

результатів навчання. 

 

1 МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 

Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль «Менеджмент 

проектів програмного забезпечення» викладається студентам четвертого року 

підготовки ОКР «бакалавр» у восьмому навчальному семестрі. 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

- - здатність управління якістю програмного забезпечення   ( КСП.06 ); 

- здатність управління людським потенціалом і  комунікаціями в 

процесі виконання проекту( КСП.07 ). 

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання:  

 основних технологій управління змістом проекту; 

 методів управління строком виконання та вартістю проекту; 

 методів управління людським потенціалом і  комунікаціями. 

вміння: 

- КСО.06.ПР.Р.01 уміння встановлювати  зв’язки між людьми 

- КСО.07.ПР.Р.01 уміння наполегливо досягати поставленої мети 

- КСО.09.ПР.Р.01 уміння управляти людським потенціалом та якістю 

проекта. 

досвід: 



- управління процесом створення програмних продуктів на протязі їх 

життєвого циклу. 

 

 

2 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 

занять здійснюється відповідно до робочих планів напряму підготовки 

6.050103 «Програмна інженерія» спеціальностей 7.05010301 «Програмне 

забезпечення систем», 7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення». 

 

Всього Розподіл навчального часу за видами заняття 
Семестровий 

контроль 
кредити 

в ЄКТС 
годин лекції 

лабораторні 

роботи 
СРС 

4 120 32 40 48 Диф. залік 

 

3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

 

Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендований 

час СРС 

1 Лекція 1. Менеджмент у розробці програмних 

виробів.  

 Основні поняття проблематики менеджменту 

розробки програмних виробів. Менеджер проекту, 
служба менеджера, керування проектом, 

користувальницькі й системні вимоги.  

 

1 

1 Лекція 2. Життєвий цикл програмного виробу 

і його моделі.  

Поняття моделі життєвого циклу. Роботи, які 

виконуються при проходженні етапів життєвого 

циклу. Декомпозиція проекту. Схеми послідовного 

розвитку проекту й розвитку проекту з ітеративним 

нарощуванням можливостей.  

 

1 

2 Лекція 3. Базові моделі життєвого циклу. 

Базові моделі життєвого циклу й роботи, які 
- 



Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендований 

час СРС 

виконуються при проходженні його етапів.  

 

2 Лекція 4. Методологічні стратегії. 

     Варіанти розвитку проекту розробки 

програмного забезпечення. Операційні маршрути.  

Стратегії керування, прийняті в існуючих 

методологіях. 
 

- 

3 Лекція 5. Виробничі функції в моделюванні 

життєвого циклу: модель фази-функції. 

Виробничі функції  розроблювачів в моделях 

життєвого циклу. Модель Гантера фази-функції як 

основа побудови розвинених схем життєвого циклу. 

Організаційні і технічні виробничі функції.  

 

1 

3 Лекція 6. Моделювання об’єктно-

орієнтованого життєвого циклу програмних 

проектів. 

Моделювання життєвого циклу при ітеративному 

нарощуванні проекту. Об’єктно-орієнтований підхід 

до розробки проектів.  

 

1 

4 Лекція 7. Технологічні аспекти розвитку 

програмних систем у моделях життєвого 

циклу.  

Процеси паралельного виконання ітерацій. 

Ілюстративні та інструментальні моделі.  

 

1 

4 Лекція 7. Технологічні аспекти розвитку 

програмних систем у моделях життєвого 

циклу.  

Процеси паралельного виконання ітерацій. 

Ілюстративні та інструментальні моделі.  

 

1 

5 Лекція 9. Принципи побудови системи 

діяльностей програмного ропроекту. 

    Поняття теорії діяльності. Місце менеджменту в 

системі діяльностей прпрограмного проекту. Баланс 

між часом виконання, обсягом робіт і витратою 

ресурсів при дотриманні вимог до якості.  

 

1 



Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендований 

час СРС 

5 Лекція 10. Проблеми оперування вимогами 

користувачів. 

Оперування вимогами до програмного виробу, 

які визначають напрямок розвитку проекту. 

Спеціальні методичні прийоми для роботи з 

вимогами.  

 

1 

6 Лекція 11. Принципи й прийоми 

оперування вимогами. 

Облік трасування вимог у моделі життєвого 

циклу.  

 

- 

6 Лекція 12. Концептуальна база проекту як 

основа його розвитку. 

Поняття концептуальної бази проекту, що 

формується при розвитку будь-якого проекту. 

Співвідношення концептуальної бази й планування. 

Матеріали, які обов'язково повинні бути 

представлені в концептуальній базі. 

 

- 

6 Лекція 13. Концептуальна база проекту: 

керування ризиками і якістю, відстеження 

зв'язків. 

Стійкість траєкторії розвитку. Мінімальне 

втручання в конкретні справи виконавців. 

 

- 

7 Лекція 14. Планування й контроль розвитку 

проекту. Цикл керування проектом. 

Загальні поняття процесу планування й 

контролю розвитку проекту. Планування, 

спостереження за ходом виконання робіт, їх 

контроль і коректування ухвалених рішень 

розглядаються як процеси, які поєднуються 

загальним поняттям циклу керування проектом.  

 

1 

7 Лекція 15. Результативність програмістської 

проектної діяльності. 

Поняття результативності - характеристика 

результатів проекту з погляду їхнього 

застосування поза проектною діяльністю.  

Класифікація робочих продуктів проекту. 

Визначення границь застосування методів і 

1 



Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендований 

час СРС 

методик при поширенні досвіду     

7 Лекція 16. Функціональні ролі в 

колективі розроблювачів.  

Функції, які виконуються співробітниками в ході 

розвитку проекту,  типові ролі розроблювачів.  

 

- 

8 Лекція 17. Кадрові ресурси проекту. 

Ключові ролі в колективі розроблювачів. 

Кадрова політика менеджера програмних 

проектів. Завдання формування колективу 

розроблювачів. Лідируюча група та лідер колективу  

 

- 

8 Лекція 18. Психологія поводження у 

колективі. 

Вміння спілкування з членами колективу. 

 

2 

 

 

 

 

4 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Впродовж семестру студентам видаються теми для виконання СРС, яка 

оцінюється згідно положення про рейтингову систему оцінювання 

кредитного модуля (п. 7). 

Теми, які виносяться на самостійну роботу студентів.  

 

Тиждень 
Назва теми, що виноситься на 

самостійне опрацювання 
Література 

Кількість  

годин 

СРС 

1 

Поняття менеджменту розробки 

програмних виробів 

[1, 2] 

2 

1 
Життєвий цикл програмного 

виробу 

[ 3] 
2 

2  Послідовний розвиток проекту.  [1] 2 

2 
Ключові ролі в колективі 

розроблювачів. 

[1] 
2 



Тиждень 
Назва теми, що виноситься на 

самостійне опрацювання 
Література 

Кількість  

годин 

СРС 

3 
Тверді й гнучкі методології 

керування проектом  

[2,3] 
2 

3 Ітеративний развиток проекту. [9] 2 

4 
Стратегії  ітеративного 

наращування проекту . 

[2,3]. 
1 

4 
Схеми організації менеджменту 

проекта. 

[4] 
1 

5 
Планування іспитів програмних 

виробів  

[6, 7]. 

2 

5 
Користувацькі та системні 

вимоги  

[2]. 
2 

6 
Сполучення ролей розробників 

проекту  

[8] 
2 

6 
Внутрішні та зовнішні функції 

менеджера  

 [2] 
3 

7 
Стратегія управління якістю   

 

[5] 
3 

7 

План розробки програмного 

продукту. План управління 

ризиками       

 

[2, 11]. 

3 

8 
Управління людським 

потенціалом. 

[12]. 
6 

8 
Способи підбору  кандидатів для 

участі в проекті 

[12]. 
1 

 

5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

 

Модульна  контрольна робота  учбовим планом не передбачена. 

На останній перед атестацією   практичний роботі проводиться тест – 

контроль знань по пройденому курсу. 

Метою тест – контролю знань є: 



є: 

 перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 

занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі;  

 виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального 

матеріалу, з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної 

допомоги для підвищення успішності. 

 

6  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Максимальна кількість балів з кредитного модуля дорівнює 100. 

Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він 

отримав за: 

- контроль знань по лекційному курсу на практичних  заняттях; 

- якість підготовки практичного завдання; 

1 .Робота на практичних заняттях 

Ваговий бал - 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних 

заняттях дорівнює 5 балів х (6 відповідей по матеріалам лекцій) = 30 балів. 

Критерії оцінювання: 

 По матеріалам лекційного курсу: 

студент повністю розкрив питання – 4-5 балів; 

студент неповністю розкрив питання – 1-3 бал. 

2. Практичне завдання 

Практичне завдання складається з 3 етапів: 

- Розробка проекту контракта та технічного завдання на задану тему; 

- Розробка плану якості програмного продукту; 

- Розробка демоверсії САЙТУ на задану тему 

Максимальна кількість балів по кожному етапу дорівнює 20 балам. 

2.1.  Якість захисту роботи: 

студент вірно і повністю висвітлив всі питання (відповів на запитання) 

-   15 - 20 балів; 



студент вірно висвітлив всі питання, але допустив несуттєві неточності 

-   10 - 14 балів; 

- студент при висвітленні питання (відповідях на запитання) 

допустив  суттєві неточності, але виправив їх завдяки додатковим питанням – 

5 - 9 балів. 

- студент при висвітленні питання допустив суттєві неточності, і не 

відповів на додаткові запитання – 1 -4 бали. 

4. Залік 

Максимальний ваговий бал – 10 

        5. Штрафні та заохочувальні бали за: 

відсутність на практичному занятті без поважної причини - 5 балів; 

несвоєчасна здача роботи без поважної причини - 5 балів; 

Дострокове та якісне виконання роботи  +10 балів 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=30+20+20+20 +10 =100 балів 

Максимальна сума балів стартової складової складає 80. Необхідною 

умовою  допуску до заліку є зарахування всіх практичних робіт, позитивна 

оцінка тест-контролю та стартовий рейтинг не менш ніж 35 балів.   

Сума стартових  балів і балів за тест-контроль переводиться до  

залікової оцінки згідно з таблицею. 

Бали 

R = rстарт  + rзалік 

 

ECTS оцінка   Екзаменаційна оцінка 

95 … 100 A відмінно 

85 … 94 B 
добре 

75 … 84 C 

65 … 74 D 
задовільно 

60 … 64 E 

Менш ніж 60 Fх незадовільно 

Є не зараховані 

комп’ютерні практикуми 
F не допущено 
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