Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Кількість кредитів/годин
Усього годин аудиторної роботи

Всього годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
4/120
32

4/120
16

в т.ч.:
16
6
 лекційні заняття, год.
32
10
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год
семінарські заняття, год
72
104
Усього годин самостійної роботи
залік
залік
Вид семестрового контролю
Примітка.
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
для денної форми навчання – 26%
для заочної форми навчання – 13%
1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є технологія навчання студентів спеціальності у ВНЗ.
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з технологією
навчання у ВНЗ; історією, традиціями, структурою та особливостями діяльності ВНЗ та кафедри; основами персонального менеджменту; набуття студентами знань про обрану спеціальність і первинні навички у сфері управління
організацією, а також ознайомлення з вітчизняним і світовим досвідом у цій
галузі знань.
2.2. Завдання навчальної дисципліни
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей:
 загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (ЗК1).
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. (ЗК7).
- спеціальні компетентності:
Формування системи знань щодо основних категорій менеджменту та
маркетингу. (СК 2).
2.3. Програмні результати навчання (ПРН)
Демонструвати знання теорій, концепцій та основних категорій менеджменту
та маркетингу (ПРН 5).

3. Структура навчальної дисципліни
3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни

Назви розділів

Кількість годин
денна форма навчання
заочна форма навчання
(ДФН)
(ЗФН)
усьо
усьо
у тому числі
у тому числі
го

л

п

Тема 1. Сучасні технології і наукові методи
8
2 4
навчання у вищій школі
Тема 2. Організація навчального процесу у
8
2 4
вищій школі
Тема 3. Менеджмент як
8
2 4
наука
Тема 4. Професійні яко8
2 4
сті менеджера
Тема 5. Науковопрактична діяльність
8
2 4
менеджера
Тема 6. Маркетинг як
8
2 4
наука
Тема 7. Основні напрями та види професійної
8
2 4
діяльності фахівців з
маркетингу
Тема 8. Освіта та навчання фахівця у сфері
8
2 4
маркетингового менеджменту
Разом
64 16 32
Інша самостійна робо- 56 - та
УСЬОГО ГОДИН
120 16 32

лаб

інд. с. р.

го

л

п

2

-

лаб.

інд.

с. р.

-

-

4

-

-

2

-

-

2

6

-

-

2

4

-

-

-

2

6

2

-

-

-

4

-

-

2

4

-

2

-

-

2

-

-

2

6

-

-

-

4

-

-

2

6

2

-

-

-

4

-

-

2

4

2

-

-

2

-

-

2

4

-

2

-

-

2

-

-

16
56

40
80

6 10
- -

-

-

24
80

-

-

72

120 6 10

-

-

104

-

2

2

3.2. Лекційні заняття
№
з/п
1

Кількість
годин
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою
ДФН ЗФН
2
Тема 1. Сучасні технології і наукові методи навчання у ви- 2
щій школі
1.1. Загальні відомості про вищу освіту в Україні.
1.2. Особливості навчального процесу та багатоступеневої підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування.
1.3. Особливості науково-дослідної роботи у вищій школі.
1.4. Сутність Болонського процесу та його роль.

2

Тема 2. Організація навчального процесу у вищій школі

2

-

2

2

2

-

2

-

2

2

2

-

2

-

16

6

2.1. Особливості лекційного заняття як однієї із основних форм організації навчального заняття.
2.2. Характеристика інших видів навчальних занять.
2.3. Особливості контрольних підсумкових заходів щодо оцінювання знань студентів.

3

Тема 3. Менеджмент як наука
3.1. Сутність понять ―менеджмент‖ та ―управління‖.
3.2. Менеджмент як наука та мистецтво.
3.3. Основні складові системи менеджменту.

4

Тема 4. Професійні якості менеджера
4.1. Особливості структури професійних якостей менеджера.
4.2. Рівні управління і якості менеджера.
4.3. Аналіз основних чинників ефективної діяльності менеджра.

5

Тема 5. Науково-практична діяльність менеджера
5.1. Наукова діяльність менеджера.
5.2. Значення змін і нововведень в діяльності менеджера.
5.3. Управлінські ризики в діяльності менеджера організації.

6

Тема 6. Маркетинг як наука
6.1. Передумови становлення, формування і розвитку марктигу
6.2. Еволюція маркетингових відносин
6.3. Сутність маркетингу та його визначення
6.4. Цілі та завдання маркетингу

7

Тема 7. Основні напрями та види професійної діяльності
фахівців з маркетингу
7.1. Організаційні моделі маркетингових служб.
7.2. Етапи організації служби маркетингу на підприємстві.
7.3. Вимоги до структури служби маркетингу.
7.4. Завдання служби маркетингу.

8

Тема 8. Освіта та навчання фахівця у сфері маркетингового
менеджменту
8.1 Навчальні компетенції та результати навчання, які забезпечують
підготовку фахівців з маркетингового менеджменту.
8.2. Місце університету у забезпеченні навчання та фахового стновлення фахівців з маркетингового менеджменту.

Усього годин

3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття
№
з/п
1

Кількість
годин
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою
ДФН ЗФН
4
Тема 1. Сучасні технології і наукові методи навчання у
вищій школі
1.1. Загальні відомості про вищу освіту в Україні.
1.2. Особливості навчального процесу та багатоступеневої підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування.
1.3. 1‗Особливості науково-дослідної роботи у вищій школі.
1.4. Сутність Болонського процесу та його роль.

2

Тема 2. Організація навчального процесу у вищій школі

4

2

4

-

4

2

4

2

4

-

4

2

4

2

32

10

2.1. Особливості лекційного заняття як однієї із основних форм
організації навчального заняття.
2.2. Характеристика інших видів навчальних занять.
2.3. Особливості контрольних підсумкових заходів щодо оцінювання знань студентів.

3

Тема 3. Менеджмент як наука
3.1. Закони та закономірності менеджменту
3.2. Організація як об‘єкт управління
3.3. Фактори впливу на діяльність організації
3.4. Організаційна культура

4

Тема 4. Професійні якості менеджера
4.1. Особливості структури професійних якостей менеджера.
4.2. Рівні управління і якості менеджера.
4.3. Аналіз основних чинників ефективної діяльності менеджера.

5

Тема 5. Науково-практична діяльність менеджера
5.1. Наукова діяльність менеджера.
5.2. Значення змін і нововведень в діяльності менеджера.
5.3. Управлінські ризики в діяльності менеджера організації.

Тема 6. Маркетинг як наука
6.5. Принципи і методи маркетингу
6.6. Функції маркетингу
6.7. Концепції управління маркетингом

Тема 7. Основні напрями та види професійної діяльності
фахівців з маркетингу
7.1 Особливості професійної діяльності фахівця з маркетингу у
сфері досліджень і консалтингу.
7.2. Робота фахівців сфери маркетингових комунікацій.
7.3 Основні тенденції розвитку професійної діяльності фахівця з
маркетингу.

Тема 8. Освіта та навчання фахівця у сфері маркетингового менеджменту
8.1 Особливості професійної підготовки фахівців з маркетинговго
менеджменту.
8.2. Міжнародні форми кваліфікування рівня професійної підготовки фахівців з маркетингового менеджменту.

Усього годин

3.4. Тематична самостійна робота
№
з/п

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Кількість
годин
ДФН ЗФН

Тема 1. Сучасні технології і наукові методи навчання у
вищій школі
1

Законодавство про вищу освіту в Україні. Історія становлення та
особливості навчального процесу і багатоступеневої підготовки
фахівців з менеджменту. Суть та організація науково-дослідної
роботи у вищій школі. Сутність Болонського процесу та його
роль в національному освітньому процесі.

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

4

2

2

Провідні світові інституції, які забезпечують одержання
міжнародних фахових ступенів у маркетингу.

2

2

Інша самостійна робота

56
72

80
104

Тема 2. Організація навчального процесу у вищій школі
2

Мета та зміст лекційного заняття як однієї із основних форм організації навчального заняття. Характеристика практичних, семінарських та іншиз видів навчальних занять. Порядок проведення
контрольних підсумкових заходів щодо оцінювання знань студентів.

Тема 3. Менеджмент як наука
3

Етапи розвитку та становлення менеджменту. Принципи менеджменту. Історичне тлумачення принципів менеджменту. Сучасне позиціонування принципів менеджменту

Тема 3. Професійні якості менеджера
4

Особливості структури професійних якостей менеджера. Рівні
управління і якості менеджера. Аналіз основних факторів ефективної діяльності менеджера.

Тема 4. Науково-практична діяльність менеджера
5

Організація та результативність наукової діяльність менеджера.
Значення змін та новацій в діяльності менеджера. Управлінські
ризики в діяльності менеджера організації.

Тема 6. Маркетинг як наука
6

Еволюція маркетингу та основні концепції маркетингу. Основні
тенденції розвитку сучасного маркетингу

Тема 7. Основні напрями та види професійної діяльності
фахівців з маркетингу
7

8

Специфіка професії бренд-менеджера, менеджера торгової марки. Основні характеристики професійної діяльності менеджера з
продажів. Специфіка професії мерчандайзера. Специфіка роботи
менеджера у сфері розподілу та логістики

Тема 8. Освіта та навчання фахівця у сфері маркетигового менеджменту

Усього годин

4. Індивідуальні завдання
1 Зміст та місце вищої освіти в Україні.
2. Особливості багатоступеневої підготовки фахівців з менеджменту.
3. Особливості науково-дослідної роботи у вищій школі.
4. Історія та зміст Болонського процесу.
5. Особливості лекційного заняття.
6. Характеристика практичних та семінарських занять.
7. Форми оцінювання знань студентів.
8. Стандарти вищої школи.
9.Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування.
10. Передумови виникнення науки управління організацією.
11. Роль менеджменту в системі дисциплін.
12. Менеджмент як сфера професійної діяльності.
13. Поняття професії, професія менеджера.
14. Особливості структури професійних якостей менеджера.
15. Рівні управління і якості менеджера.
16. Основні чинники ефективної діяльності менеджера.
17. Місія організації і мета управління.
18. Сутність управлінських рішень.
19. Класифікація управлінських рішень.
20. Процес ухвалення управлінських рішень.
21. Наукова діяльність менеджера.
22. Сутність управлінського консультування.
23. Значення змін і нововведень в діяльності менеджера.
24. Управлінські ризики в діяльності менеджера.
25. Управлінські стереотипи в діяльності менеджера.
26. Історія появи маркетингу.
27. Особливості професійної підготовки фахівців з маркетингового менеджменту.
5. Методи навчання
Вивчення дисципліни проводиться за допомогою наступних методів:
 викладання лекційного матеріалу;
 пояснення ключових положень на практичних заняттях;
 використання тестів
 практичні завдання у вигляді різних ситуацій;
 самостійна робота студентів.
Основними видами занять згідно з навчальним планом є:
 лекції;
 практичні заняття;
 самостійна робота студентів.
6. Методи контролю
Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни.

Форми проведення поточного контролю рівня знань студентів впродовж
семестру:
 усна співбесіда;
 експрес-контроль (тестовий);
 дискусія під час виконання практичних завдань;
 консультація з метою контролю.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. За поточну навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-ти бальною шкалою. Оцінювання самостійної роботи
студентів проводиться під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Підсумковий контроль проводиться за 100-бальною шкалою, з якою є узгодженими національна шкала і шкала ЕСТS.
7. Критерії оцінювання
7.1. Контроль успішності студентів денної форми навчання
Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю.
Максимальна кількість балів за засвоєння дисципліни «Українська
мова за професійним спрямуванням», яку може отримати студент протягом
семестру за всі види навчальної роботи, становить 100 балів. Зміст навчальної
дисципліни в семестрі містить 4 розділи.
100 максимальних семестрових балів розподіляються у семестрі у такому співвідношенні: 100 (ПК) = 100,
де 100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може
набрати студент за семестр.
ПК = 100·САЗ/5 =20·САЗ
За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у
графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано».
Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених
у балах за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою
ECTS здійснюється відповідно до таблиці 1 і заноситься в додаток до диплому
фахівця.
Таблиця 1
Шкала оцінювання успішності студентів
За 100-бальною
шкалою
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

За національною шкалою
Екзамен
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно (незараховано)
з можливістю повторного складання
Незадовільно (незараховано)
з обов‘язковим повторним вивченням дисципліни

За шкалою
ECTS
A
B
C
D
E
FX

F

7.2. Контроль успішності студентів заочної форми навчання
Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залікового контролів). Максимальна кількість балів з
навчальної дисципліни, яку може отримати студент протягом семестру, становить 100.
Дані про успішність студента заносяться викладачами у «Журнал
обліку відвідування занять та контролю успішності студентів», «Залікову
відомість».
У зв'язку з чим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має
значні відмінності від денної форми (для кожної дисципліни визначається навчальною та робочою програмами), відповідно є відмінності у розподілі балів
для дисциплін та критеріїв оцінювання.
Розподіл балів для дисциплін, які завершуються заліком:
30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100
Семестр
Поточний конТематична с/р
Сумарна оцінка
троль
1
30
70
100
30(ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати
студент під час настановчої сесії.
70(ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний
період за програмою. Тематична самостійна робота — це завершена теоретична
чи практична робота в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі
знань, умінь і навичок, здобутих у процесі опрацювання тем, винесених на
самостійне вивчення у міжсесійний період та охоплює зміст навчального курсу
в цілому.
Максимальна оцінка за виконання тематичної самостійної роботи становить 70 балів.
8. Навчально-методичне забезпечення
Для викладання дисципліни «Вступ до фаху» використовуються навчальні підручники, посібники, робоча програма дисципліни, схематичний матеріал, конспект лекцій, методичні рекомендації.
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