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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців професійної
компетентності (знань, умінь і навичок) щодо застосування
універсального інструментарію розробки та реалізації проектів для
досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств.
Завданнями дисципліни є формування комплексу знань і вмінь про
методи, техніку та інструментарій управління проектами,
формування в майбутніх фахівців певного світогляду стосовно
самостійної практичної діяльності для засвоєння ними основних
правил і вимог організації ефективної фінансово-економічної роботи
з урахуванням законодавчої бази України.
B
Тематика дисципліни
Модуль 1: Загальна характеристика управління проектами,
управління проектами в системі менеджменту організації,
обґрунтування проекту, планування проекту, управління часом
виконання проекту.
Модуль 2: Особливості планування і контролю проектів,
планування ресурсного забезпечення проекту, контролювання
виконання проекту, управління ризиками проектів, управління
персоналом у проектах.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні заняття, практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, РГР, залік
Форми
контролю
D
Компетентності
ЗК3. (ЗК3). Здатність планувати та управляти часом.
ЗК8. (ЗК8). Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК14. (ЗК14). Здатність розробляти та управляти проектами.
СК8. (СК8). Здатність керувати проектами і оцінювати їх
результати.
СК11. (СК11). Здатність демонструвати обізнаність та вміння
використовувати нормативно-правові актів, норми, правила й
стандарти в енергетиці, електротехніці, електромеханіці та в
енергоменеджменті.
E
Основні результати навчання
РН1. (РН1). Вміти використовувати методи та правила управління
інформацією та роботу з документами за професійним
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами
інформаційних технологій.
РН2. (РН2). Вміти використовувати комунікаційні технології для
підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів, як
передумову ділового успіху.
Назва дисципліни
Рівень вищої освіти

РН3. (РН3). Знати та розуміти закони та методи міжособистісних
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у
професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
РН4. (РН4). Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з
конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.
РН7. (РН7). Займатися самоаналізом, використовувати методи
адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати
власні недоліки.
РН8. (РН8). Уміння застосовувати знання і розуміння для
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності.
РН9. (РН9). Вміти використовувати методи та методики проведення
наукових та прикладних досліджень.
РН10. (РН10). Знати методологію системних досліджень, методів
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх
складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання
прикладних завдань в галузі професійної діяльності.
РН11. (РН11). Систематично читати літературу за фахом (у тому
числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди
тощо.
РН12. (РН12). Знати методи проведення досліджень та вміти
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність задач
оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики
їх проведення.
РН15. (РН15). Мати знання щодо забезпечення безпечних умов
праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у
виробничій діяльності.
(РН17). Знати методи дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів,
розуміти
їх
складність,
їх
різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання наукових завдань в галузі
професійної діяльності.
(РН18). Знати сучасні підходи до виконання проектних дій.РН19.
(РН22). Реконструювати
існуючі
електроенергетичні
і
електромеханічні комплекси та системи, електричні мережі, станції
та підстанції, з метою підвищення їх енергофективності, надійності,
ефективності експлуатації та продовження ресурсу.
РН28. (РН31). Демонструвати
розуміння
нормативно-правових
актів, норм, правил та стандартів в області електроенергетики,
електротехніки, електромеханіки та енергоменеджменту.
(РН36). Брати участь у міжнародних наукових конференціях та
семінарах, присвячених сучасним проблемам сталої енергетики в
галузі енергетики, електротехніки та електромеханіки.
(РН38). Слідувати принципу навчання протягом життя.

