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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація нав-
чальної дисци-
пліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Програма дисципліни «Вступ до спеціальності» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси 
формування компетентностей менеджера, ефективної 
організації навчального процесу та науково-дослідженої 
діяльності. 

Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів 
розуміння компетентностей менеджера та методів їх 
набуття у процесі формального, неформального та 
інформального навчання. 

 

Розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1670  

Компетентності ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу. 

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

ЗК09. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знаннями.  

ФК07. Здатність обирати та використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту. 

ФК09. Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні 
професійних завдань. 

ФК13. Розуміти принципи і норми права та 
використовувати їх у професійній діяльності. 

 
 

Програмні 
результати 
навчання 

 
ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування.  
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 
ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи.  
ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1670
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мотивування персоналу організації.  
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 
ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 
ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та 

членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби 
до її нейтралізації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або під 
керівництвом лідера.  

    
Структура 
навчальної 
дисципліни 

Денна форма навчання: 

Лекції – 22 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 
78 год.  

Заочна форма навчання: 

Лекції – 6 год., практичні – 6 год., самостійна робота – 
108 год.  

Навчальна дисципліна складається з двох змістових 
модулів. 

Для продуктивної роботи на курсом студенти мають 
володіти базовими навичками роботи з пакетом офісних 
програм MS Office, а також з обладнанням та програмним 
забезпеченням, що застосовується для дистанційного 
навчання. 

Методи 
оцінювання 
та структура 
оцінки 

Бали нараховуються за виконання практичних завдань, 
самостійної роботи, участь у форумах. Кількість балів за 
виконання кожного завдання наведена у таблиці «Бюджет 
часу навчальної дисципліни за формами навчання». 

Студенти можуть виконувати альтернативні завдання, 
які забезпечуватимуть досягнення встановлених 
результатів навчання, за попереднім погодженням з 
викладачем. 
Критерії оцінювання встановлюються окремо до кожного 
навчального завдання. При оцінюванні результатів роботи 
враховується: 

- повнота і якість виконання завдання (не менше 60% 
балів, виділених на завдання); 

- вчасність виконання завдання (до 40% балів за завдання). 

 За кожним змістовим модулем проводиться по одному 
модульному контролю. Модульні контролі  проводяться у 
тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/
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відповідно до графіка навчального процесу. 

Модульний контроль вважається складеним, якщо 
студент отримав не менше 60% балів.  

Порядок проведення поточних і семестрових контролів 
та інші документи, пов’язані з організацією оцінювання та 
порядок подання апеляцій наведений на сторінці 
Навчально-наукового центру незалежного оцінювання за 
посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 

«Вступ до спеціальності» є вихідною дисципліною. 
Компетентності, отримані в результаті вивчення курсу, 
будуть корисними для вивчення курсів «Системи 
технологій та технологічні процеси галузей», «Розвиток 
креативності», «Менеджмент». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Під час вивчення теми «Дослідницька компетентність 
менеджерів» студенти обирають напрями наукових 
досліджень, над якими вони можуть працювати упродовж 
навчального процесу. Студенти знайомляться з 
основами наукових досліджень. 

За результатами участі у дослідженнях студентам 
нараховуються додаткові бали відповідно до обсягів 
виконаних робіт та важливості отриманих результатів.  

Інформаційні 
ресурси 

Для вивчення навчальної дисципліни студенти можуть 
користуватися інформаційними ресурсами, наведеними у 
кожній із тем на сторінці курсу 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4872  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ . 

Студенти зобов’язані дотримуватися дедлайнів, 
встановлених для виконання усіх видів навчальних 
завдань, розміщених на сторінці курсу на платформі 
MOODLE. 

Правила 
академічної 

Перед початком курсу кожен студент має ознайомитися 
з «Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4872
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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доброчесності дисципліни на платформі MOODLE та прийняти його 
умови.  

За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
 

Вимоги до 
відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, 
де передбачається колективна робота у мікрогрупах та 
проводяться презентації виконаних студентами робіт. 
Усі інші види робіт студент може виконувати 
самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У 
разі відсутності студента на занятті, що передбачає 
виконання колективної роботи, з поважної причини 
(підтверджується документально) студенту видається 
альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ . 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати смартфони, планшети та ноутбуки. 

Неформальна 
та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita . 
Студенти можуть самостійно на платформах онлайн-
освіти, шляхом участі у короткострокових навчальних 
програмах і проєктах (з видачею сертифіката) 
опановувати навчальний матеріал, який за змістом 
дозволяє набути очікувані навчальні результати 
навчальної дисципліни.  

Перелік рекомендованих онлайн-курсів наведений на 
сторінці навчальної дисципліни на платформі MOODLE. 

ДОДАТКОВО 

Правила Після кожного навчального заняття студенти можуть 
надати зворотній зв'язок за допомогою форми, 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

розміщеної після кожної теми на сторінці навчальної 
дисципліни на платформі MOODLE. 

Після завершення вивчення курсу студенти проходять 
самооцінювання набутих компетентностей у процесі 
вивчення курсу та обговорюють результати на 
останньому занятті. 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 

 За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja  

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja  

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja  

Оновлення* Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть 
вноситись за ініціативою викладача та за результатами 
зворотного зв’язку у порядку, визначеному нормативними 
документами НУГВП. 

Навчання осіб 
з інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами.  

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Для знайомства з сучасними тенденціями 
менеджменту та особливостями професійного росту 
менеджерів та усвідомлення корисності 
компетентностей, що набуваються під час навчання, 
на лекційні заняття залучаються менеджери різних 
рівнів управління, що працюють у різних видах 
економічної діяльності. 
 

Інтернаціо-
налізація 

Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
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v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Студенти можуть бути залучені (за їх згодою) до участі у 
підготовці грантових заявок на участь у міжнародних 
конкурсах у рамках «Інкубатора молодіжних ініціатив» та 
участі в інших громадських ініціативах, що стосуються 
місцевого та регіонального розвитку. 

 

 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗРІЗІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Теми 

Результати навчання 

Методи, технології, засоби 
навчання 

П
Р

Н
3

 

П
Р

Н
4

 

П
Р

Н
7

 

П
Р

Н
8

 

П
Р

Н
9

 

П
Р

Н
1

0
 

П
Р

Н
1

1
 

П
Р

Н
1

2
 

П
Р

Н
1

4
 

П
Р

Н
1

6
 

П
Р

Н
1

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0. Організація роботи над вивченням курсу 
(очікування, завдання курсу, організація навчального 
процесу) 

    
 

           
Модерація з картками. 

Опитування. 

Змістовий модуль 1.      
 

             

Тема 1. Цілі візуалізації даних. Типи візуалізації.     
 

           
 

     
 

           Презентація. Дискусія 

     
 

           
Презентація. Анкетування – 
самооцінювання вхідного рівня 

компетентностей 

     
 

           

Самостійна робота. Аналіз вимог 
до менеджерів та їх обов’язків на 

основі актуальних вакансій на 
ринку праці.  

Тема 2. Основи інфодизайну.     
 

             

     
 

           Презентація. Дискусія 

     
 

           
Робота у мікрогрупах на 

практичному занятті. 

     
 

           
Командна робота (практичне 

завдання) 

Тема 3. Інструменти і методи підготовки 
презентацій. 

    
 

             

 
 



    
 

           
Презентація. Тестування 
(самооцінювання) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2.      
 

             

Тема 4. Алгоритми створення інфографіки.     
 

             

     
 

           Презентація.  
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Практичне заняття (індивідуальні 

завдання, ессе, робота з padlet 
дошкою та майнд-картами) 

            
Практичне заняття (індивідуальні 
завдання) 

            

Самостійна робота в командах. 

Польові та кабінетні дослідження. 
Презентація та обговорення 
результатів. Дискусія 

Тема 5. Хмарні сервіси візуалізації даних     
 

             

     
 

           Презентація.  

            Презентація. 

     
 

           Самостійна робота, ессе 

Тема 6. Інструменти та методи створення дашбордів     
 

             

     
 

           Презентація.  

     
 

           
Практичне заняття. Самостійна 
робота над опрацюванням онлайн-

курсу 

Тема 7. Основи web-дизайну     
 

             

     
 

           Презентація.  

     
 

           
Практичне заняття. Самостійна 

робота над опрацюванням онлайн-
курсу 

Х. Самооцінювання набутих компетентностей, 
зворотний зв’язок 

    
 

           
Самооцінювання. Обговорення 

результатів. 
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БЮДЖЕТ ЧАСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ 
 

Теми 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Обсяг, год. 
Балів 
  
  

Обсяг, год 
Балів 
  
  

Всьо-
го 

В тому числі 
Всьо-

го 

В тому числі 

Лек-
ції 

Прак-
тичні 

Самост. 
роб. 

Лек-
ції 

Прак-
тичні 

Самост. 
роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0. Організація роботи над вивченням курсу (очікування, завдання курсу, 
організація навчального процесу) 

2 1 1   1 1    

Змістовий модуль 1.  55 10 8 37 45 58 4 4 50 60 

Тема 1. Компетентності менеджерів 28 4 4 20 15 31 2 2 27 20 

 Менеджмент - лідируюча група суспільства 8 2  6  13 1  12  

 Компетентності менеджера  8 2 2 4 5 8 1 2 5 20 

 Завдання професійної діяльності менеджерів і вимоги до них 12  2 10 10 10   10  

Тема 2. Вимоги до менеджерів та стандарт освіти 16 2 4 10 10 16 1 2 13 20 

 Методологія менеджменту та реформи в Україні 
6 2  4  6 1  5  

 Що таке посадова інструкція і як вона пов’язана з планом підготовки 
менеджерів?

5  2 3 5 5  2 3 20 

 Стандарт освіти та навчальний план підготовки менеджерів
5  2 3 5 5   5  

Тема 3. Методологія менеджменту – ключ до модернізації України
10 4 0 6 0 10 1 0 9 0 

      Ключові поняття з менеджменту, функції та методи 
менеджменту, базовий інструментарій 

10 4  6  10 1  9 0 

Модульний контроль 1 1   1 20 1   1 20 

Змістовий модуль 2.  63 11 11 41 55 61 1 2 58 40 

Тема 4. Дослідницька компетентність менеджерів 24 3 6 15 20 24 1 0 23 0 

      Основи наукових досліджень 7 3  4  7 1  6  

      Вибір напрямів наукових досліджень 3  2 1 5 3   3  

      Планування наукового (прикладного) дослідження  2  2  5 2   2  

      Проведення наукового (прикладного) дослідження 12  2 10 10 12   12  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 5. Історія менеджменту 19 6 2 11 0 19 0 0 19 0 

      Розвиток наукових шкіл з менеджменту 8 4  4  8   8  

      Менеджмент і бізнес – виклики майбутнього 5 2  3  5   5  

      Причини еволюції менеджменту як науки 6  2 4  6   6  

Тема 6. Організація навчання в університеті 18 2 2 14 15 16 0 2 14 20 

 Організація навчального процесу в НУВГП, кредитно-модульна 
система

6 2  4  4   4  

 Знайомство з ресурсами онлайн-освіти 12  2 10 15 12  2 10 20 

Модульний контроль 2 1   1 20 1   1 20 

Х. Самооцінювання набутих компетентностей, зворотний зв’язок 1  1   1   1  

Всього 120 22 20 78 100 120 6 6 108 100 
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