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Анотація курсу

Навіщо вивчати дисципліну? Щоб знати основні положення організації вищої освіти в
Україні, особливості організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної
роботи в університеті, на відповідному факультеті, на випусковій кафедри, а також основні
положення Болонського процесу.
Що зрозуміти? Зміст, характер та сферу майбутньої професійної діяльності менеджера та
завдання управлінської діяльності.
Чому навчатися? Сучасному контенту для формування компетентностей, вмінь та навичок,
сучасних hard skills в управлінні та Soft skills: навичок ефективного спілкування, розвитку
критичного мислення, здатності працювати в команді, розумінню зв'язку і впливу технологій
на бізнес, умінням розставляти пріоритети і керувати часом, психологічним аспектам
управління і головне навчитися вчитися та розвиватися протягом всього життя.
Як навчатися? За допомогою активних методів навчання з використанням дистанційних
технологій та новітніх інструментів таких як гейміфікація, групова робота, кейс-методи, ділові
та рольові ігри.
Який кінцевий результат? Ваша висока вартість та конкурентоспроможність на ринку праці.

Давайте разом будувати Ваше майбутнє!



Компетентності спеціальні:
СК6. Здатність діяти соціально
відповідально і свідомо
СК7. Здатність обирати та
використовувати сучасний
інструментарій менеджменту
СК9 Здатність працювати в

команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при
вирішенні професійних зав-дань
СК15. Здатність формувати та
демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички

Компетентності  загальні:
ЗК3. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу
ЗК4. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях
ЗК5. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної
діяльності
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знання-ми
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації

Мета вивчення дисципліни: ознайомлення з особливостями майбутньої 
професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю 

керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, 
особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту 



Очікувані результати навчання

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій
менеджменту, сучасних концепцій лідерства

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблеми та
обґрунтування управлінських рішень

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної
роботи

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення
комунікації у різних сферах діяльності організації

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і
самокритичним

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі
під керівництвом лідера



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

• Тема 1. Вища освіта в Україні у
контексті Болонського процесу.
Державний стандарт вищої
освіти в Україні

• Тема 2. Організацій навчаль-
ного та виховного процесу у
ВНЗ та на факультеті-.
Студентське самоврядування

• Тема 3. Історія і традиції ВНЗ
• Тема 4. Професія «менеджер»:

зміст, характер та сфера
майбутньої професійної діяль-
ності. Галузева специфіка змісту
підготовки менеджерів у ВНЗ

• Тема 5. Роль випускової
кафедри в підготовці фахівців

• Тема 6. Інформаційно-мето-
дичне забезпечення навчаль-
ного процесу ВНЗ

• Тема 7. Ознайомлення з
організацією керування під-
приємством та його діяльністю

• Тема 8. Роль менеджера у
підвищенні соціально-еконо-
мічної ефективності функціо-
нування сучасних підприємств

• Тема 9. Професійне самовиз-
начення студента
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