
Навчальна дисципліна:  НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА "ВСТУП ДО ФАХУ" 
Викладач: к.е.н. Рекун Г.П.   
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ: 
Статус: Нормативна. 
Семестр:1 
Кількість кредитів: 3 
Мета: ознайомлення студентів з особливостями 
майбутньої професії, її змістом та завданнями 
управлінської діяльності, роллю керівників різних 
рівнів в управлінні сучасними підприємствами, 
особливостями організації підготовки фахівців з 
менеджменту. 
Завдання:  
- ознайомити студентів з основними положеннями 
про організацію вищої освіти в Україні та її 
особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію 
про Болонський процес; 
- ознайомити студентів із загальними питаннями 
Державного стандарту вищої освіти в Україні та 
організаційно-методичним підґрунтям навчання у 
ВНЗ; 
- ознайомити з особливостями організації 
навчальної, науково-дослідницької, самостійної і 
виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, 
на випусковій кафедрі; 
- охарактеризувати новітні інноваційні та 
комп'ютерні технології, методи активізації 
навчання; 
- визначити місце та роль фахівця з менеджменту 
організацій і адміністрування; 
- ознайомити студентів зі змістом навчального 
плану підготовки фахівців, структурою, 
послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами; 
- визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, 
комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та 
переддипломної практик, стажування у забезпеченні 
ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці 
фахівця; 
- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої 
професійної діяльності, переліком основних типів 
підприємств; 
- довести до відома студентів перелік посад, що 
може обіймати випускник даного професійного 
спрямування на підприємствах; 
- надати студентам стислий огляд змісту ОПП 
фахівця відповідного професійного спрямування 
напряму «Менеджмент», а також ознайомити з 
кваліфікаційними вимогами та основними видами і 
змістом діяльності менеджера 

ЗМІСТ. 
Модуль 1. Основні положення 
організації вищої освіти в Україні та 
її особливості у ВНЗ. 
 Вища освіта в Україні у контексті 
Болонського процесу. Державний 
стандарт вищої освіти в Україні. 
Організація навчального та 
виховного процесу у ВНЗ та на 
факультеті. Студентське 
самоврядування. Історія і традиції 
ВНЗ. Професія «менеджер»: зміст, 
характер та сфера майбутньої 
професійної діяльності. Галузева 
специфіка змісту підготовки 
менеджерів у ВНЗ. Роль випускової 
кафедри в підготовці фахівців. 
Інформаційно-методичне 
забезпечення навчального процесу 
ВНЗ. 
Модуль 2. Основні напрямки 
майбутньої професійної діяльності 
менеджерів 
Досвід роботи підприємств різних 
форм власності та організаційно-
правових форм господарювання в 
сучасних умовах. Роль менеджера у 
підвищенні соціально-економічної 
ефективності функціонування 
сучасних підприємств. Професійне 
самовизначення студента.  
 

 


