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ВСТУП
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Проектний менеджмент в
психологічних дослідженнях» складена відповідно до вимог освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії спеціальності 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичне та практичне
засвоєння аспірантами знань щодо специфіки проектного управління у сфері
психологічних досліджень. Курс «Проектний менеджмент в психологічних
дослідженнях» орієнтований на підвищення професійної компетентності аспірантів
як майбутніх фахівців у різних сферах академічної, прикладної та практичної
психології.
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу «Проектний менеджмент в
психологічних дослідженнях» відповідно до структурно-логічної схеми дисциплін,
передбачених навчальними планами фаху, тісно пов’язана з такими курсами, як
«Методологія та організація наукових досліджень», «Наукові школи в психології»,
«Людина в соціумі: психологічні аспекти наукового пізнання».
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний менеджмент в
психологічних дослідженнях» є забезпечення особистісної готовності аспірантів до
професійної діяльності через засвоєння концептуальних основ управління
проектами, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок
самостійної роботи щодо сучасних методів проектного управління в організаціях і
науково-дослідних установах, ведення психологічних наукових досліджень.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектний
менеджмент в психологічних дослідженнях» є:
• –
ознайомлення із загальними положеннями теорії і практики проектного
менеджменту;
• –
формування комплексного розуміння сутності інтелектуальної
діяльності у психологічній науці, змісту та структури права на результати
психологічних наукових досліджень;
•

ознайомлення із механізмами та принципами комерціалізації
результатів наукових досліджень, методів їх оцінки та захисту, а також
формами розпорядження ними;

–

• –
орієнтування у психологічних підходах до формування ефективної
команди проекту.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• –
загальні положення теорії і практики проектного менеджменту;
• –
сутність інтелектуальної діяльності у психологічної науці;
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психологічні підходи до формування ефективної команди проекту.

вміти:

використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння,
включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою
діяльності;

проводити самостійні дослідження відповідно до розробленої
програми;

самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні
рішення з урахуванням фактора невизначеності, розробляти відповідні
методичні і нормативні документи, а також пропозиції та заходи щодо
реалізації розроблених проектів і програм;

приймати участь в організації реалізації проектів;
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ефективність
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з
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться
60 год / 2 кредити ЄКТС
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Проектний менеджмент: сутність і зміст
Тема 1. Проекти та їхня організаційна структура.
Проекти історичні та сучасні. Різниця між «традиційною» і «проектною»
діяльністю. Проблема та її аналіз. Перший метод аналізу – порівняльний аналіз.
Другий метод – наявність слабкого місця. Третій метод – перелік аналітичних
питань. Проект як один із засобів вирішення проблем. Менеджмент за проектами.
Технічні й організаційні підходи до проекту. Технічні підходи. Організаційні
підходи. Організаційні концепції, моделі та схеми. Структурування періоду для
здійснення проекту.
Тема 2. Підготовка до початку здійснення проекту і рішення про початок
проекту.
Ескіз проекту. Планування проекту. Розробка структурного плану проекту.
Планування послідовності здійснення проектних задач. Планування персоналу.
Техніка і методи планування послідовності дій проекту. Оглядове планування.
Планування витрат на проект.
Аналіз ризику при досягненні результатів за проектом. Методи підготовки
безпосереднього рішення щодо здійснення проекту. Порівняння витрат. Аналіз:

витрати і користь. Порівняння: вигода і збитки. Дерево вибору рішення. Добір
серед організацій, які на конкурсній основі беруть участь у тендері щодо
одержання замовлення на реалізацію проекту.
Тема 3. Керівництво проектом, методи проектної діяльності та втілення
результатів проекту(завершення проекту).
Компетентність проектного менеджменту. Комунікація у проектній групі.
Стосунки між керівником і групою. Стосунки усередині проектної групи. Методи
проектної діяльності
Варіанти для припинення проектної діяльності. Звіт про проектну діяльність.
Завдання при закінченні проектної діяльності.
Змістовий модуль 2. Управління проектами в сфері науково-дослідної
роботи
Тема 4. Інвестиції в наукові дослідження і проектний менеджмент.
Місце наукових досліджень в інноваційному процесі. Класифікація
інноваційних проектів.
Організаційні структури в інноваційній діяльності.
Управління конкретним науково-дослідним проектом. Специфіка менеджменту
науково-дослідницької роботи.
Ризики в інноваційних проектах. Наково-дослідна робота і проектне
управління.
Зміст
процесу
науково-дослідної
роботи.
Управління
науково-дослідною роботою.
Планування портфеля наукових досліджень.
Інвестиції в науково-дослідну роботу і вимоги до управління. Конкурси на
проведення наукових досліджень. Рекомендації щодо розробки стандартів
проектного управління та управління ризиками проекту науково-дослідної роботи.
Тема 5. Дисертаційні дослідження в системі проектного менеджменту.
Планування дисертації доктора філософії. Розробка структурного плану
дисертації доктора наук. Планування послідовності здійснення проектних задач.
Планування витрат на проект. Аналіз: витрати і користь. Порівняння: вигода і
збитки. Наукове керівництво дослідженнями аспірантів і пошукачів
освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Наукове консультування
докторантів й інших виконавців дисертацій доктора наук.
Стосунки між керівником (консультантом) і пошукачем. Стосунки усередині
проектної групи (кафедри, відділу). Особливості проектної діяльності при
підготовці дисертаційного дослідження в царині психології. Підготовка до захисту
дисертації і ситуація його публічності.
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
– залік
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
•
•
•
•
•
•
•

-

оцінка активності на аудиторних заняттях;
усне опитування на семінарських/практичних заняттях;
тематичне тестування на семінарських/практичних заняттях;
письмові контрольні роботи за відповідними модулями;
онлайн-контрольні роботи за відповідними модулями;
перевірка виконання навчально-дослідного завдання;
поточне та підсумкове тестування.
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