
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

У 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Діагностика успішності діяльності кафедри управління проектами у 2014-2015 навчальному році 

Завдання Результати Продукти 

1.Вдосконалювати 

форми, методи та 

засоби навчання 

слухачів. 

Продовжити роботу 

з провадження 

інноваційних 

технологій 

навчання, у тому 

числі інтерактивних 

технологій, що 

потребує 

переорієнтації 

змісту навчальних 

програм на основі 

функціонального, 

особистісного, 

практико- 

орієнтованого і 

компетентністного 

підходів  

1. Сформовано комплексне навчально-

методичне забезпечення навчального 

процесу та оновлено відповідно до вимог 

нового навчального плану для вступників 

2015 року з урахуванням вимог нового 

Закону України про вищу освіту; 

2. Програму підготовки магістрів 

спеціальності управління проектами 

забезпечено комплексом наукових та 

навчально-методичних видань; 

3. Переглянуто навчальні програми 

дисциплін з метою врахування питань 

децентралізації влади, реформи місцевого 

самоврядування, Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом, Угоди 

про зону вільної торгівлі між Україною 

та ЄС. Зокрема, з 2 лютого 2015 року 

(початок ІІ семестру) при викладанні 

дисциплін «Міжнародні проекти і 

програми»; «Управління проектами в 

публічній сфері». 

4. Удосконалено організацію стажування 

слухачів денної форми навчання. 

5. Кожного засідання кафедри 

аналізуються результати моніторингу 

якості навчального процесу, викладання 

дисциплін за компетентнісним підходом, 

обговорено проект рейтингового 

оцінювання викладачів та забезпечено 

його проведення. 

1. Електронне навчально-методичне забезпечення дисциплін, що 

викладаються кафедрою управління проектами, було записано на диски та 

роздано всім слухачам. 

2. Створено комплексний інноваційний підручник «Проектний підхід у сфері 

публічного управління» на замовлення НАДУ при Президентові України. (9 з 

15 розділів підручника); видано монографію «Технологія управління 

соціальними проектами»;  видано 2 навчально-методичних посібника: 

«Магістерська робота: написання, оформлення, захист»; «Менеджмент 

соціальних проектів»; підготовлено до друку (НМР від 24.06.2015 р.) 

навчально-методичний посібник «Прийняття проектних рішень 

3. Новий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю управління 

проектами для вступу 2015 року 

4. ОКХ та ОПП у варіативній частині повністю оновлено та розроблено за 

компетентнісним підходом. 

5. Підготовлено акредитаційну справу. 

6. На сайті інституту, на сторінці кафедри представлено тематичний план 

усіх дисциплін навчального плану та основна література в електронному 

вигляді. 

7. В навчальний процес запроваджено сучасні інтерактивні технології – 

використання інструментів проблемного навчання лекції-диспути; практика-

ділова гра; міні-тренінги. 

8. Розроблено та затверджено Положення про організацію стажування; 

видано методичні рекомендації з організації стажування з відповідними 

формами договорів і щоденником.  

9. За науковою консультацією викладачів кафедри управління проектами у 

2014-2015 роках на замовлення місцевих органів влади підготовлено 

магістерські роботи у вигляді реальних інвестиційних проектів, три з яких 

вже реалізуються (один - Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської 

ради, два - Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради) 

(довідки про використання результатів № 02-18/313 від 02.12.2013 року та № 

02-27/2122 від 19.09.2014).  

 



Завдання Результати Продукти 

2.Активізувати 

застосування 

сучасних 

інтерактивних форм 

навчального 

процесу (тренінги, 

дебати, дискусії, 

диспути тощо) 

1. Формат організації освітнього процесу 

орієнтовано на посилення практичної 

орієнтації через використання сучасних 

інтерактивних технологій – інструментів 

проблемного навчання: лекції-диспути; 

практика-ділова гра; міні-тренінги. 

Ділова гра є основою практичних занять з 

дисциплін «Управління проектами в 

публічній сфері», «Методи і засоби 

експертизи проектів»; лекція-диспут у 

дисциплінах «Управління ризиками 

проектів» та «Маркетинг проектів»; міні-

тренінги проводяться в рамках 

дисципліни «Методологія, методи і 

засоби проектного менеджменту».  

2. Удосконалено організацію роботи 

тренінгового центру кафедри управління 

проектами, зокрема до проведення 

тренінгів залучено викладача кафедри 

управління проектами за сумісництвом – 

сертифікованого менеджера проектів, 

практика Оганова Андрія Валерійовича з 

окремим напрямом роботи – підготовка 

до міжнародної сертифікації; проведено 

роботу щодо організації партнерської 

взаємодії з відомої у всьому світі 

кампанією Спайдер щодо проведення на 

базі ОРІДУ низки майстер – класів та 

виїзних тренінгів. 

1. Виконано план роботи Тренінгового центру на 2014-2015 рік. Загалом 

викладачами кафедри за навчальний рік проведено 13  тематичних 

інтерактивних занять-тренінгів. Також для проведення тренінгів було 

запрошено провідних фахівців за відповідною тематикою. Інформація про 

тренінги розміщена на сторінці кафедри. 

2. 29 квітня 2015 року спільно з компанією Спайдер було проведено 

дискусійний клуб з професійного управління проектами. 

3.  З 4 липня 2015 року тренінг «IT Project Management: Level Beginner»  для  
слухачів та викладачів, що спеціалізуються на управлінні проектами  за 

участю тренерів компанії «Attract Group». 

 

 

 

  



Завдання Результати Продукти 

3. Зміцнювати зв'язок 

навчального процесу 

з практикою 

державного 

управління з метою 

посилення практичної 

спрямованості 

навчання, 

наближення його 

змісту до потреб 

економічного та 

соціального розвитку 

держави і регіону за 

рахунок проведення 

виїзних занять, 

семінарів тощо 

1. Спільно з Департаментом  праці та соціальної 

політики Одеської міської ради розроблено 

інвестиційний проект «Створення комунальної 

установи «Одеський міський центр реінтеграції 

бездомних осіб»,  який було  подано до 

Державного фонду сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні для участі у конкурсі 

2014 року, й виграв цей конкурс з отриманням 

фінансування 1 млн.грн.  

2. Відповідно до договору № 02/11 від 24 

листопада 2014 року між ОРІДУ та 

Департаментом економічного розвитку і торгівлі 

ОДА, кафедрою управління проектами 

розроблено інформаційний каркас електронної 

карти ресурсів, об’єктів бізнес-інфраструктури, 

суб’єктів підприємницької діяльності та бізнес-

проектів Одеського регіону.    

3. На замовлення депутатської групи «За 

економічний розвиток» в Одеській обласній раді 

здійснено аналітичне дослідження «Розвиток 

туризму та курортно-рекреаційної сфери в 

Одеській області», результати якого покладено в 

основу концепції розвитку туристично-

рекреаційного комплексу регіону.  

4. 12 травня 2015 року завідувач кафедри на базі 

відділу інвестицій та територіального розвитку 

Департаменту капітального будівництва ОДА 

провела заняття на тему «Особливості написання 

проектних заявок та використання інструментів 

проектного менеджменту для якісної реалізації 

публічних проектів». У зустрічі взяли участь 23 

особи – державні службовці.  

1. Розроблений кафедрою проект виграв конкурс (лист № 02-

27/2573 від 17.10.2014, підписаний директором департаменту 

праці та соціальної політики Одеської міської ради). 

2. Інформаційно-аналітична база даних, що відображає 42 

показника розвитку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в Одеській області у туристичній галузі, та 

схема районування території області з визначеними зонами 

перспективного розвитку туристичних дестинацій.  

3.1. Проведено круглий стіл на тему: «Концепція розвитку 

територіальних економічних кластерів туристичного 

спрямування в Одеській області», співорганізаторами якого 

виступили Одеська обласна рада та Департамент економічного 

розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації 

(20 жовтня 2014 р.). 

3.2. На виконання пунктів регіональної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в Одеській області на 

2012-2015 роки завідувач кафедри прийняв участь у двох 

засіданнях (лютий-березень 2015 р.) робочої групи депутатів 

облради «За економічний розвиток» з питань визначення 

подальших завдань наукового дослідження у напряму розвитку 

рекреаційно-туристичного комплексу Одеського регіону 

4.1.  3-4 червня 2015 року на базі УПКК  викладачами кафедри 

підготовлено відповідне методичне забезпечення та проведено 

тематичний семінар «Залучення міжнародної фінансової 

допомоги. Основні інструменти проектного менеджменту та їх 

використання при підготовці проектних пропозицій».   

4.2. Три структурних підрозділи ОДА запросили на стажування 

слухачів спеціальності управління проектами: Департамент 

капітального будівництва; Департамент освіти і науки; 

Департамент соціального захисту населення.   

4.3. За результатами проведення семінарів 3 особи виявили 

бажання навчатися у магістратурі «Управління проектами». 

 

 

 



Завдання Результати Продукти 

4.Проводити науково-

комунікативні заходи 

із залученням до 

активної участі 

слухачів, аспірантів, 

здобувачів, 

практичних 

працівників 

1. 11-12 вересня 2014 р. - спільно з 

представниками органів публічної влади та  

бізнес-середовища кафедрою проведено першу 

науково-практичну конференцію 

«Геоінформаційні технології у територіальному 

управлінні».  

2. Кафедра прийняла активну участь в організації 

SMART forum  30 квітня 2015 року, під час 

роботи якого на тему проектного менеджменту 

було проведено 2 цільових інтерактивних заходи 

– ділова гра «Управління конфліктом інтересів» 

та ворк-шоп з написання проектів.   

1. Отримано ліцензійне програмне забезпечення ArcGIS для 

використання в навчальному процесі та науковій діяльності. За 

результатами видано збірник матеріалів конференції;  

2. Всім учасникам роздано рекламну продукцію. Учасники 

відвідують тренінги. 2 учасники SMART forum  виявили 

бажання навчатися на спеціальності управління проектами. 

5. Підвищувати 

науковий та 

методичний рівень 

професорсько-

викладацького 

складу, стимулювати 

науково-педагогічних 

працівників до 

інноваційної 

ефективної 

діяльності. 

Добиватися 

підвищення якості 

виходу наукової 

продукції: публікацій, 

статей, монографій, 

участі викладачів в 

роботі наукових та 

науково – практичних 

конференцій, у тому 

числі і зарубіжних 

 

 

1. Пріоритетним напрямом якісного розвитку 

кадрового потенціалу кафедри є сертифікація 

викладачів як  професійних  проектних  

менеджерів  за  4-х  ступеневою системою 

Міжнародної асоціації управління проектами 

(IPMA) та РМР 

2. Забезпечення якості наукової продукції 

відбувається шляхом презентації результатів 

дослідження на міжнародних науково-

комунікативних заходах та публікаціях у відомих 

міжнародних виданнях.  

3 Підготовлено та представлено на публічний 

захист 1 кандидатська дисертація 

1. Відповідно до плану роботи кафедри та плану тренінгового 

центру у липні місяці (2-3, 10, 17, 24) відбудеться навчання 

викладачів кафедри та слухачів спеціальності управління 

проектами для підготовки к складанню міжнародного 

сертифікаційного екзамену інституту PMI  (США) на 

підтвердження кваліфікаційного рівня професійного 

проектного менеджера (РМР).  

2. Викладачі кафедри взяли участь у трьох міжнародних 

конференціях та подали дві статті у видання SCOPUS. 

3. За результатами НДР у 2014 році викладачами кафедри 

видано 1 монографію, 15 наукових статей, написано 9 розділів 

у комплексному підручнику НАДУ. 

4. 25 червня 2015 року захист кандидатської дисертації 

здобувача кафедри Парфьонова І.В. 

5. Усі викладачі кафедри, відповідно до плану, пройшли 

стажування на кафедрах управління проектами у ВНЗ Одеси.  



Завдання Результати Продукти 

6. Міжнародна 

діяльність 

1. У рамках співпраці з Університетом 

Александру Іоан Куза м. Ясси (Румунія) 

готується проектна пропозиція для участі у 

конкурсі грантів в рамках програми Erasmus+ за 

напрямом «Посилення комунікації між молодими 

людьми» 

2. Кафедра виступає партнером при розробленні 

проектної заявки для участі у конкурсі 

«Программа территориального сотрудничества 

Восточного партнерства Молдова-Украина» за 

темою «Співробітництво громад прикордонних 

територій України-Молдови у формуванні 

територіального брендингу як інструменту 

легітимації публічних інтересів та розвитку 

інвестиційної привабливості». 

3. Ініційовано співробітництво з Європейською 

академією менеджменту EURAM 

1. Станом на 20 червня 2015 року підготовлено у робочому 

варіанті проектну заявку для участі у конкурсі, де партнером 

інституту з української сторони виступаю ГО «Нова еліта 

нації» а цільовою аудиторією є школярі старших класів 

Великомихайлівської школи-інтернат та школи № 75 м. Одеса 

2. Підготовлено аплікаційну форму,  відбувається збір 

документів про партнерство 

3. 30 червня - 1 липня 2015 року міжнародний тренінг за 

участю Ханса Лундберга (Hans Lundberg), віце-президента 

Європейської Академії менеджменту EURAM (Брюссель, 

Бельгія) на тему «Інновації та підприємництво у сфері 

інформаційних технологій». 

 

7. Забезпечити 

організацію 

ефективної вступної 

компанії на 2015-2016 

н.р. 

1. Кафедрою на 100% виконано доручення щодо 

організації набору на спеціальність «державне 

управління» 

2.Кафедра бере активну участь у презентації 

спеціальності управління проектами та інституту 

у засобах масової інформації.  

3. Активізація соціальних мереж. На фейсбуці 

відкрито сторінку кафедри, на якій представлено 

основні напрями діяльності кафедри, 

оголошення, новини та умови і вигоди навчання 

на спеціальності управління проектами.  

1.За кафедрою управління проектами було закріплено 3 

органи влади з планом 5 вступників. За результатами роботи 

виконано наступне: 

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА – було дві 

зустрічі Безверхнюк Т.М. з Муратовим О.М., але підтримки з 

боку керівника на проведення відкритої зустрічі з персоналом 

не отримано; 

2. Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради – 

Боєва С.О. – була організована зустріч і за результатами до 

інституту подало документи 1 особа – Чумаченко О.Ю. на 

заочну форму навчання; 

3. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської 

ради – Китайська О.П. організувала зустріч з колективом, і за 

результатами до інституту подало документи 3 особи: 

Мельниченко О.В., Давид С.А. – заочна форма навчання; 

Данільченко Е.П. – вечірня форма навчання.  

ДСНС у Кіровоградській області – 1 особа Шарапов Р.І. – 

заочна форма навчання. 



2. Березень 2015 - прийнято участь в брифінгу в медіа-центрі 

«Контекст-Причорноморя». Квітень 2015 року - завідувач 

кафедри виступила 4 рази в прямому ефірі на місцевих 

телеканалах. Інформація про діяльність кафедри управління 

проектами презентована на кабельному телеканалі міста 

Южний, який також запропонував безкоштовні послуги з 

розміщення відеороликів про інститут.   

3. Усі викладачі та слухачі кафедри кожного дня підтримують 

інформацію та форум на власних сторінках у соціальних 

мережах. 

 

Завідувач кафедри управління проектами                                                               Т.М. Безверхнюк 


