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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Самостійна робота проводиться за завданням викладача, який
консультує студентів і встановлює строки її виконання. Витрати часу на
виконання цього виду роботи не регламентуються розкладом. Отже, режим
і тривалість роботи над програмним матеріалом студент обирає сам,
залежно від своїх здібностей і конкретних умов, що вимагають від нього не
тільки розумової, а й організаційної самостійності.
Цілі самостійної позааудиторної роботи:
– самостійне вивчення частини програмного матеріалу;
– систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та
практичне застосування знань з навчальної дисципліни;
– формування умінь і навичок самостійної розумово-освітньої
праці,
– розвиток сучасного економічного мислення, орієнтованого на
поглиблене пізнання сутності й шляхів реорганізації
життєдіяльності людини,
– формування і розвиток вольових рис характеру.
Види самостійної роботи (залежно від поставленої мети):
– при засвоєнні нового матеріалу – підбір необхідної літератури
з теми та її опрацювання, складання детального плану роботи,
підготовка необхідних ілюстрацій, використання особистих
міркувань з даної теми, виконання завдання;
– при закріпленні і систематизуванні знань - робота з
конспектом лекцій, повторна робота над матеріалом
підручника, першоджерела, додаткової літератури; складання
плану відповіді на спеціально підготовлені питання; складання
графіків, таблиць, схем; відповіді на контрольні питання;
підготовка відповідей на екзамен.
Зміст видів самостійної роботи пов’язаний із змістом і цілями
навчальної дисципліни «Лідерство в управлінні проектами». Ця форма
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навчання гармонійно поєднується з іншими формами організації учбового
процесу.
Методичні вказівки з дисципліни «Лідерство в управлінні
проектами» складені у відповідності з робочою програмою.
За кожною темою визначаються питання для самоопрацювання і
перелік рекомендованої літератури.
2. РОЗРАХУНОК ГОДИН, ЩО ВІДВЕДЕНО НА САМОСТІЙНУ
РОБОТУ
№
теми

1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми

Змістовний модуль 1.
Поняття команди проекту та
значення управління її діяльністю.
Принципи та стадії розвитку
команди проекту
Процеси управління проектною
командою
Планування роботи проектної
команди
Змістовний модуль 2
Набір команди проекту
Розвиток команди проекту
Мотивування персоналу та
формування системи заохочень в
проекті
Контроль і оцінка ефективності
роботи проектної команди
Усього:

Тривалість (годин)
підготовка до аудиторних
занять / опрацювання
розділів, що не викладені на
лекціях
2/2
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
30/30

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
При виконанні завдань необхідно розкрити суть питання, що
розглядається, дати визначення основних понять, огляд стану проблеми
і основних підходів до вивчення, викласти свій погляд на питання,
зробити висновки.
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Під час роботи студент може спиратися на запропоновану
літературу, або ж проявити більше ініціативи і самостійності у підборі
літератури та джерел. Доцільно використовувати різні наукові і
науково-популярні видання (монографії, наукові збірники, наукові
журнали тощо).
Усі завдання для самостійної роботи оформлюються у вигляді
доповіді, презентації на практичних заняттях.
ЗАВДАННЯ 1. ПОНЯТТЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ ТА ЗНАЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ.
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- система цінностей лідера;
- двигун лідерства.
Література: 1,6,10.
ЗАВДАННЯ 2. ПРИНЦИПИ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ КОМАНДИ
ПРОЕКТУ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- етапи формування команди проекту;
- переваги та обмеження командної діяльності;
- методи само діагностики команди;
- національні особливості побудови команд.
Література: 1, 3,5.
ЗАВДАННЯ 3. ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ
КОМАНДОЮ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- схема процесів управління командою проекту;
- приклади взаємодії проектної команди з іншими процесами
проекту.
Література: 3,5,7,14.
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ЗАВДАННЯ 4. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- методи планування персоналу проекту;
- етапи проектування структури персоналу проекту;
- формати визначення ролей і відповідальності;
- структура інформації про персонал проекту.
Література: 3, 5, 14, 15.
ЗАВДАННЯ 5. НАБІР КОМАНДИ ПРОЕКТУ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- критерії підготовки списку аудиторії проекту;
- засоби залучення необхідних робітників та керівників
проекту;
- участь менеджерів у процесі відбору (менеджер проекту,
менеджер підрозділу).
Література: 1, 3, 5.
ЗАВДАННЯ 6. РОЗВИТОК КОМАНДИ ПРОЕКТУ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- методи підвищення кваліфікації членів команди проекту;
- прийоми зміцнення взаємодії між членами проектної
команди з метою підвищення ефективності виконання
проекту.
Література: 1, 2, 3, 7.
ЗАВДАННЯ 7. МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ЗАОХОЧЕНЬ В ПРОЕКТІ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- застосування сучасних теорій мотивації до персоналу
проекту;
- усвідомлення особистих інтересів участі в проекті;
- види нематеріальних заохочень;
- засоби стимулювання інновацій
Література: 1, 4, 6,13,17.
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ЗАВДАННЯ 8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ
План:
Опрацьовувати матеріал з питань:
- створення умов щодо успішної роботи команди;
- правила проведення ефективних нарад;
- управління змінами в проекті.
Література: 1, 2, 3,12,15.
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