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Формування команд проектів, лідерство та управління
персоналом
Права та менеджменту у сфері цивільного захисту
Професор кафедри д.т.н., проф. Зачко О.Б.
4 кредити /120 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин,
практичних занять – 16 годин,
самостійної роботи – 88 годин

Уміти креативно мислити, формулювати висновки і
розробляти рекомендації з використанням новітніх
технології у розв’язанні поставлених завдань;

Демонструвати
лідерські
якості,
навички
міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді
дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та
соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової
етики.
Основним завданням дисципліни є формування
теоретичної бази знань з основ формування та розвитку
команди; організації ефективної діяльності команди;
управління персоналом команди, а також психологічних
аспектів управління проектом, які вкрай необхідні
керівникам та відповідальним співробітникам всіх рівнів
організації.
Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
“Формування команд проектів, лідерство та управління
персоналом” надати основні поняття про сутнісну
характеристику формування та управління проектною
командою; навчити проводити аналіз основних складових
управління проектної команди; навчити проводити оцінку
проектної команди на ефективність функціонування;
виробити у слухачів навички творчого використання набутих
знань при розв'язуванні питань формування та управління
проектною командою.
Базових знань не потрібно. Для широкого кола слухачів.
• доповіді на семінарських та практичних заняттях; участь в
ділових, ситуаційних та рольових іграх;
•
тести
у
віртуальному
університеті
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік): усна
форма
• оцінка відмінно ставиться, якщо ад’юнкт виступив на
пятьох семінарських заняттях, в повному обсязі висвітлив
вибрану тему в доповіді та успішно склав вісім тестів;
• оцінка добре ставиться, якщо ад’юнкт виступив на трьох
семінарському заняття, в повному обсязі висвітлив вибрану
тему в рефераті та успішно склав п’ять тестів;
• оцінка задовільно ставиться, якщо ад’юнкт виступив на
двох семінарських заняттях та успішно склав три тести.
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