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I. Курс по MICROSOFT PROJECT 2007/2010 

Ниво: средно ниво; високо ниво 

Участници в курса: потребители, работещи самостоятелно с операционна 

система Microsoft Windows и имащи основни познания в областта на 

управлението на проекти 

Цел на курса: Запознаване на потребителите с основните обекти и функции на 

Microsoft Project, създаване и работа с графици, задачи и ресурси, управление 

на проекта в процеса на работа, изграждане на базова линия, форматиране и 

разпечатване на части от проекта 

Метод на провеждане на обучението: лекции + упражнения 

*Курсът е базиран на методите на интерактивно преподаване, в което 

курсистите получават теоретични знания и непосредствено след това, по 

поставена от инструктора целева задача, преминават практическо упражнение 

за овладяването на конкретните умения за работа с програмата 

    MICROSOFT PROJECT 2007/2010 

Тема 1 Въведение и основни аспекти в управлението на проекти. Основни 

изгледи в програмата и приложение. Създаване на проект с Microsoft 

Project (създаване на проект, начална и крайна дата на проект, 

планиране на проект - основни стъпки). Упражнение по задача. 

Тема 2 Календари. Видове календари. Създаване и работа с календари 

(основен календар, календар на проект, ресурс, задача). Упражнение 

по задача. 

Тема 3 Задачи. Видове задачи. Създаване на задачи (задаване на 

продължителност, единици или работа). Работа със задачи 

(подреждане, промяна на реда, филтриране). Ключови задачи. 

Упражнение по задача. 

Тема 4 Структуриране на задачи и определяне на нива (главни и подчинени 

задачи, добавяне на задачи). Управление и свързване на задачи 

(предшестващи задачи и задачи наследници, изпреварващо и 

изоставащи времена в изпълнението, повтарящи се задачи). 

Упражнение по задача. 

Тема 5 Ресурси. Видове ресурси. Създаване на ресурси (създаване, мерни 

единици, създаване на ресурсен календар). Назначаване на ресурси. 

(назначаване на ресурс върху задача, назначаване на ресурс за 

множество задачи). Упражнение по задача. 

Тема 6 Ограничения. Видове ограничения и предназначение. (краен срок на 

задача, календар на задача, приоритет на задача). Упражнение по 

задача. 

Тема 7 Графици. Създаване на графици (претоварени ресурси, обозначаване, 

разпределяне на ресурси, разделяне на задачи). Упражнение по 

задача. 

Тема 8 Проследяване на проект. Базова линия.(критични задачи и базова 

линия). Сравнение на базови линии. Обновяване на задачите в 

процеса на изпълнение. Генериране на отчети. Упражнение по 

задача. 
 


