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Про дисципліну  

Анотація 

курсу:  
    в т.ч. мета та 

цілі курсу*  

Наукою проектного менеджменту доведено, що за сучасних умов 

господарювання прогрес забезпечує людина, її мотивація та інтелектуальний 

потенціал. Отже, людську трудову поведінку детерміновано впливом багатьох 

чинників, які діють з різною силою і в різних напрямах. Це означає, що 

формування командної поведінки людини не можна розглядати як 

стандартизований, уніфікований процес.  

Тому актуальним є застосування інструментів командного менеджменту при 

формуванні проектної команди, визначення пріоритетних ролей, 

використовуючи сучасні підходи та напрацювання різних галузей наук, 

формування ефективної системи мотивації для успішної та ефективної 

реалізації поставлених перед командою завдань. 

Мета: формування знань з теоретичних і практичних аспектів формування і 

розвитку проектної команди, менеджменту людських ресурсів проекту, що 

включає в себе процеси планування, формування і створення команди (team 

building), її розвитку і забезпечення діяльності (team development), 

трансформації або розформування. 

Основні завдання: формування знань про особливості взаємодії учасників 

команди проекту; представлення сучасних технологій та підходів до вибору 

моделі проектної команди; формування навичок управління командою 

проекту в різних аспектах; організація ефективної діяльності проектної 

команди. 

За допомогою лекційних та практичних занять, організації самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, виконання індивідуальних завдань, магістрам 

надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання та 

використовувати їх в практичній діяльності.  

Під час вивчення курсу, магістри аналізують та пропонують шляхи вирішення 

проблем, які найчастіше виникають в діяльності менеджера з управління 

проектами, мають отримати актуальну інформацію щодо існуючих 

можливостей їх вирішення. 

 

Компетентності 

та результати 

навчання* 

Загальні компетентності:  

1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

з управління людськими ресурсами в проекті, в тому числі у відповідності до 

визначених стратегії, цілей та стандартів. 

2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація (підприємство) визначає в проекті, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани. 

3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя, ефективного тайм-

менеджменту та самоменеджменту. 

4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

mailto:kafedraupzd@ukr.net,
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja
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(підприємства) в проекті. 

5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління людськими ресурсами в проекті. 

6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління командою проекту. 

7. Здатність розробляти складову проектів стосовно команди, управляти нею, 

позиціонувати ініціативу та підприємливість. 

8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з командою 

проекту. 

9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми команди проекту, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

10. Здатність до управління командою проекту та її розвитком.  

11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання 

сучасних інформаційних технологій у сфері управління людськими ресурсами 

проекту. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

Знання та розуміння. Знання нормативно-правової бази України, яка є 

підґрунтям проектного менеджменту. Знання міжнародних стандартів 

управління проектами. Знання теоретико-методологічних основ здійснення 

управлінської діяльності в проектах на всіх стадіях його життєвого циклу. 

Здатність професійно забезпечувати розвиток команди проекту та успішність 

її позиціонування на ринку праці. Розуміння об'єктів, суб'єктів, процесів та 

інструментів управління командою проекту, основних принципів побудови та 

функціонування бізнес-систем управління людськими ресурсами проекту. 

Уміння. Використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання в 

галузі управління людськими ресурсами проекту.  

Уміння визначати стратегію та перспективні напрями розвитку команди 

проекту в умовах мінливості оточуючого внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. Здатність до стратегічного та поточного планування діяльності 

команди проекту. Здатність до застосування новітніх технологій, методів, 

інструментів щодо управління командою проекту для забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства. Здатність до формування управлінської 

культури команди проекту. Здатність до побудови системи менеджменту 

якості результатів діяльності команди проекту, тобто кінцевого продукту 

(проекту). Здатність до розв’язання складних задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань стосовно управління людськими ресурсам в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.  

Комунікація. Здатність до толерантного професійного спілкування в команді 

та поза нею. Здатність до зрозумілого і однозначного донесення висновків, 

рішень керівника проекту, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, 

до членів команди. Здатність до організації ділових контактів із внутрішнім та 

зовнішнім середовищами. Здатність до побудови ефективної системи 

комунікації як в команді проекту, так і зі зовнішніми структурами 

підприємства. 

Автономія і відповідальність. Здатність до прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування розвитку системи управління людськими ресурсами проекту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Формування проектної 

команди» ЗВО повинні знати: 

- теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань формування 

проектної команди; 

- основні принципи управління командою та характерні параметри системи 

управління; 
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- основні поняття формування та розвитку проектної команди, принципи 

формування команди; 

- проблеми формування проектної команди та шляхи їх вирішення; 

- організаційні аспекти формування проектної команди; 

- методи формування команди проекту; 

- основні характеристики команди проекту; 

- основні психологічні характеристики команди проекту. 

вміти: 

- формувати стратегію створення та розвитку команди проекту; 

- проводити кадрове планування команди; 

- організовувати процес залучення, відбору та оцінювання персоналу; 

- планувати навчання та розвиток команди проекту; 

- будувати системи мотивації та стимулювання персоналу; 

- розробляти план управління персоналом та розвитку проектної команди; 

- формувати штат проекту та здійснювати його комплектацію; 

- координувати процес виконання робіт проекту та діяльність проектної 

команди; 

- формувати вимоги до підготовки проектної команди та створювати 

сприятливі умови для іі функціонування; 

- визначати інтелектуальний і творчий потенціал команди проекту; 

- розробляти та застосовувати критерії оцінювання результаті роботи команди 

проекту. 

 

 

Структура 

курсу*  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОМАНДИ 

ПРОЕКТУ 

Тема 1. Загальне визначення проектної команди, основні поняття. 

Тема 2. Керівник та команда проекту. 

Тема 3. Організаційні аспекти формування команди. 

Тема 4. Стратегії формування команди проекту. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

КОМАНДИ ПРОЕКТУ 

Тема 5. Технологія організації спільної діяльності команди проекту. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ 

Тема 6. Основні принципи управління персоналом. Кількісне та якісне 

планування команди. 

Тема 7. Навчання та розвиток персоналу проекту. Мотивація та стимулювання 

персоналу. Групова мотивація. 

Тема 8. Ділове спілкування в ході виконання проекту. 

Тема 9. Стратегії управління конфліктами, що виникають при роботі над 

проектами. 

 

Години  
(лекц./ 

сем.) 

 Тема  
Результати навчання за 

дисципліною 
Завдання 

2/0 

Тема 1. Загальне визначення 

проектної команди, основні 

поняття 

Знати: 
Основні поняття 

формування та розвитку 

проектної команди. 

Необхідність формування 

проектної команди. 

Вивчити самостійно: 
Цілі і етапи розвитку 

команди проекту. 

Життєвий цикл команди 

проекту. Принципи 

формування команди 
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Проблеми формування 

проектної команди, основні 

поняття і характеристики 

команди проекту, склад, 

структура, групові 

процеси. 

проекту. Ознаки 

команди та методи 

формування команди 

проекту. 

2/0 

Тема 2. Керівник та команда 

проекту 
Знати:  
Роль, задачі та функції 

керівника проекту. 

Діяльність по управлінню 

командою проекту. 

Основні характеристики 

команди проекту. 

Класифікація типів команд. 

Вивчити самостійно: 
Функції учасників 

команди проекту. 

Умови ефективної 

роботи команди 

проекту. 

2/0 

Тема 3. Організаційні аспекти 

формування команди 

Знати: 

Організаційні аспекти 

формування команди: 

завдання структури, 

професійного управління. 

Блок-схема процесу 

створення організаційної 

структури управління 

проектом. Основні типи 

структур управління 

проектами: функціональна, 

матрична, проектна. 

Переваги і недоліки 

організаційних структур 

управління, критерії для 

прийняття рішень по 

організаційній структурі та 

їх характеристика. 

Вивчити самостійно: 
Основні підходи до 

формування команди 

проекту. Формування 

проектної команди для 

проекту, що стартує «з 

нуля». Формування 

проектної команди для 

проекту, що діє на базі 

діючого підприємства. 

Лідерство у побудові 

команди проекту. 

0/2 

Тема 4. Стратегії формування 

команди проекту 
Знати: 
Аналіз внутрішнього 

середовища організації 

(організаційний, 

виробничий, кадровий, 

маркетинговий та 

фінансовий зрізи). Аналіз 

впливу факторів 

зовнішнього середовища 

організації (аналіз впливу 

факторів 

мікросередовища). Роль 

місії і цілей організації при 

розробці стратегії 

формування команди. 

Вивчити самостійно: 
Планування та оцінка 

потреби в персоналі. 

Методи формування 

команди (8МАКТ). 

Витрати на залучення 

персоналу. Адаптація 

персоналу. 

0/2 

Тема 5. Технологія організації 

спільної діяльності команди 

проекту 

Знати: 
Організаційна культура 

команди. Організація нарад 

та переговорів. Типи 

взаємодій Розповсюдження 

інформації. Звітність по 

ефективності виконання 

проекту. Організація 

взаємодії в проекті. 

Індивідуальне 

завдання: 

Скласти план 

проведення наради та 

переговорів 

2/0 Тема 6. Основні принципи Знати: Вивчити самостійно: 
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управління персоналом. 

Кількісне та якісне 

планування команди 

Основні принципи 

управління персоналом. 

Кількісне та якісне  

планування команди. 

Складання карт 

компетенції, посадових 

інструкцій.  

Специфіка команди 

проекту як ресурсу. 

2/0 

Тема 7. Навчання та розвиток 

персоналу проекту. Мотивація 

та стимулювання персоналу. 

Групова мотивація 

Знати: 
Базові концепції мотивації 

(змістовні та 

процесуальні).Базові види 

стимулювання. Базові типи 

мотивації. Огляд концепції 

мотивації за В. І. 

Герчіковим. 

Сутність мотивації як 

функції управління. 

Модель мотивації 

поведінки. Класифікація 

систем мотивації.   

Вивчити самостійно: 
Змістовні теорії 

мотивації (теорії Туган-

Барановського, А. 

Маслоу, Алдерфера, 

Герцберга, 

МакКлеланда, 

Процесійні теорії. Теорії 

Врума, Адамса, 

Портера-Лоулера). 

0/0 

Тема 8. Ділове спілкування в 

ході виконання проекту 
Знати: 
Особливості процесу 

спілкування у команді 

проекту: зміст та мета 

спілкування, засоби, 

функції спілкування, 

структура, спілкування, 

основні характеристики 

спілкування.  

Вивчити самостійно: 
Бар’єри спілкування, 

принципи подолання 

бар’єрів спілкування, 

сім рівнів ділового 

спілкування. 

0/2 

Тема 9. Стратегії управління 

конфліктами, що виникають 

при роботі над проектами 

Знати: 
Основні психологічні 

характеристики команди 

проекту. Основні причини 

конфліктів, стратегії 

управління ними. 

Управління конфліктами, 

що виникають при роботі 

над проектами. 

Стимулювання конфліктів. 

Розв’язання структурних 

конфліктів. Методи 

розв’язання міжособових 

конфліктів.  

Вивчити самостійно: 
Стратегії управління 

конфліктами, що 

виникають при роботі 

над проектами. 

 

Методи 

оцінювання  
COURSE GRADE COMPOSITION*   
Студенти отримують відповідні бали оцінювання своїх знань у процесі 

практичних занять, виконання індивідуальних та колективних завдань, тестів 

та за самостійне опанування програмного матеріалу 

Місце 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

Дисципліна інтегрує відповідно до свого предмету з іншими галузями знань: 

філософських, соціологічних, психологічних та економічних наук тощо. 

Перелік дисциплін, вивчення яких передує зазначеній дисципліні: 

1. Менеджмент 

2. Самоменеджмент 

3.  Менеджмент (управління) персоналу 
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Перелік дисциплін, для вивчення яких обов’язкові знання даної дисципліни: 

1.  Планування проектної діяльності та дій 

2.  Виконання проектних дій 

3.  Прийняття проектних рішень 

4.  Управління міжнародними проектами та програмами 

5.  Психологія управління 

 

Розширена інформація 

Методи, 

технології 

навчання та 

викладання  

Лекції, практичні заняття, презентації, тренінги, обговорення, аналіз  та 

моделювання конкретних ситуацій, дискусія, дебати, ситуаційні завдання, 

робота за методом малих груп. 

 

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проектор, екран, 

фліпчарт. 

Інформаційні 

ресурси*  

1. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для 

магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», 

«Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика» 

/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. – 420 с. Режим доступу: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf. 

2. Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., 

Полотай О.І. / За заг.ред. Л.В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

– 432 с. 

3. Руководство к своду знаний по управлению проектами, 5-е издание/ Project 

Management Institute (PMI). – Project Management Institute, Inc., 2012. – 614 с. 

4. Крайнік О.М.. Планування проектних дій: навчально-методичний посібник 

для студентів ЗДІА спеціальності 8.18010013 “Управління проектами» денної 

форми навчання / О.М. Крайнік, Н.І. Тахтаджиєва – Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – 

80 с. 

5.  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / 

А.В. Оленіч,  З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки - 2012, № 10(136). 

– с. 136-142. 

6. Горбунова В.В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до 

формування та розвитку команд: монографія / В.В. Горбунова. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 380 с. 

7. Доценко Н.В. Методи управління людськими ресурсами при формуванні 

команд мультипроектів та програм: монографія / Н. В. Доценко, Л. Ю. 

Сабадош, І. В. Чумаченко ; за заг. ред. І. В. Чумаченко ;Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків :ХНУМГ ім.О.М. Бекетова , 2015. – 

201 с. 

8. Психологічний тренінг «Створення команди»: посібник / С.О. Чижевський, 

І.І. Приходько, О.О. Колесніченко та ін. / За заг. ред. генерал-майора 

Я.Б. Сподара. – К.: Друкарня ІВЦ НГУ, 2016. – 20 с. 

9. Москаленко В. Сучасні підходи до формування команди проекту // Інтелект 

XXI, 2014. № 5. - с. 78–86. 

10. Левченко Т. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності: монографія /   

Т. Левченко. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 448 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf
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Правила та вимоги  

Оцінювання 

досягнень 

студента*  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувачів 

вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

 

Тема 

Розподіл балів за видами робіт 

Поточний 

контроль 

Самостій

на робота 

Колектив

не 

завдання 

Участь в 

тренінгу 

Індивідуаль

не завдання 

Всього 

балів 

Тема 1 2 2    4 
Тема 2   5   5 
Тема 3   5 5  10 
Тема 4 2 2    4 
Тема 5     6 6 
Тема 6 3 5    8 
Тема 7   5 5  10 
Тема 8 3  5   8 
Тема 9 3 2    5 
Іспит      40 
Всього балів      100 

 

Основні нормативні документи, що регламентують процес оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти: 

1.  Положення про організацію освітнього процесу у  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

2.  Положення про апеляцію результатів контрольних заходів в Навчально-

науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

3.  Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в 

Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

4.  Положення про екзамени та заліки в Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

  

http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n21.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n21.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
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Дедлайни та 

перескладання*  
− Повторне складання та повторне вивчення дисципліни здійснюється 

відповідно до: 

− 1. Положення про організацію освітнього процесу у  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

− Режим доступу:  http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

− 2. Порядку ліквідації академічних заборгованостей у ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»  

− Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

Правила 

академічної 

доброчесності *  

− Згідно до Положення про академічну доброчесність у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» для якісного академічного письма здобувачі вищої 

освіти мають опанувати знання і навички:  
− • шукати, обирати й оцінювати якість джерел;  
− • робити нотатки, завжди вказуючи джерело;  
− • виділяти головні думки в тексті;  
− • підсумовувати текст та ідеї; • перефразовувати чужі думки своїми словами 

стисло, детально, без зміни змісту цих думок;  
− • правильно описувати посилання на джерело;  
− • правильно цитувати;  
− • самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей);  
− • знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому; 
−  • формулювати і чітко висловлювати власні думки;  
− • знати структуру академічного тексту;  
− • уміти виокремити текст цитат у власному тексті;  
− • давати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  
− • дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;  
− • надавати достовірну інформацію про результати власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
− Режим доступу: http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

Навчання 

студентів з 

інвалідністю  

− У сучасних умовах гуманізації освіти, її відкритості та вимог забезпечення 

усіх верст населення високим рівнем освіченості, особливу увагу необхідно 

звернути на організацію навчальної діяльності з дітьми, які мають особливі 

потреби. Це питання набуває актуальності через постійне зростання кількості 

дітей, які мають особливі потреби, що впливає на необхідність перегляду 

підходів до організації навчального процесу з урахуванням їхніх потреб. 

− Тому в державі створюються сприятливі умови, які б могли допомогти дітям з 

проблемами в розвитку, задовольнити їх потреби, виходячи з реальних 

можливостей особистості і вимог суспільства.  

− Однією із державних програм такого роду є «Концепція державного 

стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами» та інші 

нормативно-правові документи. Саме гнучкість освітньої системи дозволить 

отримати освіту відповідно до потенційних можливостей особистості. 

Основними шляхами реалізації концепції визначено варіативність навчальних 

планів, освітніх програм та технологій навчання, які б сприяли включенню 

дітей з особливими потребами у відповідну освітню систему. 

http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
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− Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/osvita-osib-z-

osoblivimi-potrebami-normativna-baza/ 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну   

− Формами отримання зворотного зв’язку із здобувачами вищої освіти є: 
− 1. Виконання письмових робіт із поданням їх через корпоративну електронну 

пошту 
− 2. Проходження тестування з дисципліни на різних освітніх он-лайн 

платформах. 
− 3. Складання плану з формування проектної команди  із поданням його через 

корпоративну електронну пошту. 
−  

Оновлення  Оновлення освітнього контенту здійснюється кожного року, спираючись на 

аналіз новітніх наукових досліджень та практичних доробок в галузі 

проектного менеджменту, управління людськими ресурсами. 

Спираючись на практичний досвід здобувачів вищої освіти та ґрунтуючись на 

їх запитах, до програми дисципліни в розрізі практичних занять  можуть 

вноситися зміни згідно до: 

1. Положення Про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому 

інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» 

Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

2. Положення Про робочу програму навчальної дисципліни у Навчально-

науковому  інституті  менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 
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