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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» розроблена на 

основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 

навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту.  

Метою викладання дисципліни є прискорення адаптації студентів до умов та вимог 

вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною 

спрямованістю обраної спеціальності. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з узагальненою характеристикою фахівця з менеджменту 

з точки зору вимог сучасного виробництва; 

 вивчення нормативно-правової бази підготовки фахівців з менеджменту; 

 ознайомлення студентів зі структурою вищого навчального закладу, організацією 

навчально-виховного процесу, а також організацією праці, побуту та відпочинку студентів; 

 усвідомлення ролі повітряного транспорту в світовій транспортній системі; 

 ознайомлення студентів з міжнародною економічною діяльністю підприємств 

України та з особливостями міжнародного співробітництва в галузі цивільної авіації; 

 формування особистості майбутнього керівника виробництва. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 модель підготовки фахівців з менеджменту усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

 основні компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми всіх рівнів підготовки за напрямом «Менеджмент»; 

 нормативно-правову базу підготовки фахівців; 

 структуру вищого навчального закладу та організацію навчально-виховного 

процесу; 

 основні принципи індивідуальної навчальної роботи студентів; 

 організацію науково-дослідницької роботи на кафедрах, в університеті 

 основні напрямки ефективного забезпечення менеджменту сучасного підприємства; 

 ділові компетенції менеджера. 

Вміти: 

 визначити особистий рейтинг студента 4 курсу, що здобуває освітньо-

кваліфікаційний рівень “бакалавр”, спрогнозувавши результати  свого навчання, наукової 

та громадської діяльності. 

 приймати управлінські рішення щодо організації процесу навчання та відпочинку 

студентів, шляхом впровадження елементів  самоорганізації в студентських колективах; 

 аналізувати техніко-економічні показники роботи повітряного транспорту; 

 визначити та обґрунтувати власний стиль керівництва, як майбутнього керівника 

виробництва; 

 систематизувати методи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з одного навчального модуля, а саме:  

навчального модуля №1 «Вступ до спеціальності»,  який є логічно завершеною, 

відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 

передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна диципліна «Вступ до спеціальності базується на знаннях таких дисциплін, 

як: «Історія та культура України», «Економічна теорія», «Етика бізнесу»  та є базою для 
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вивчення таких дисциплін, як: «Українська мова», «Основи наукових досліджень» та 

інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 2.1. Модуль №1 «Вступ до спеціальності» 

Тема 2.1.1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний 

стандарт вищої освіти в Україні  

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного 

європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та 

демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система 

(ECTS). Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою 

оцінювання в Україні та ВНЗ. 

Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів 

підготовки фахівців. Напрями підготовки та спеціальності. 

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму 

«Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні 

програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і 

адміністрування». 

Тема 2.1.2. Нормативно-правова база підготовки фахівців з менеджменту. 

Загальна характеристика нормативно-правової бази організації навчального процесу 

у вищому навчальному закладі. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»; укази 

президента, постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

Тема 2.1.3. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців. 

Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр. 

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з 

менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування 

навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики, 

викладання профільних, професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня 

знань студентів. 

Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та 

структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами 

організації навчання (аудиторна, самостійна, індивідуальна робота), видами аудиторних 

занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-

методичних комплексів дисциплін. 

Організація навчально-виховної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика 

основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. 

Організація індивідуальної роботи зі студентами. Забезпечення навчально-методичної 

роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки 

з виробництвом. 

Тема 2.1.4. Структура вищого навчального закладу та організація навчально-

виховного процесу.  

Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими 

навчальними закладами для економіки України. 

Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпо-

рядку ВНЗ. Основні структурні підрозділи ВНЗ. 
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Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні 

якостей фахівця. Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних 

занять. Форми проведення семінарських і практичних занять. 

 Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і 

практичних занять. Консультації та їх значення. 

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у 

підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та 

реінжинірингу ВНЗ. 

Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів 

занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця. 

Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична 

цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. 

Тема 2.1.5. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої 

професійної діяльності.  

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні. 

Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота 

менеджера нижчого, середнього і вищого рівнів управління організацією.  

Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською 

діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. 

 Основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управління 

стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами; управління 

інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління 

людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою 

діяльністю підприємства. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, 

організації, мотивації та контролю. 

Тема 2.1.6. Професійне самовизначення студента. Компетенції менеджера.  

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні 

знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові 

та морально-психологічні риси, здоров'я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабель-

ність. Лідерство. Самовдосконалення. Самоменеджмент. 

Тема 2.1.7.  Роль повітряного транспорту в світовій транспортній системі.  

Місце та роль повітряного транспорту в світовій транспортній системі.  Історичні 

стадії розвитку транспорту та формування транспортної системи. Задачі цивільної авіації. 

Особливості матеріально-технічної бази повітряного транспорту та її створення. Україна – 

світова авіаційна держава. 

Типи повітряних суден та їх основні техніко-економічні характеристики. 

Тема 2.1.8. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств ЦА. 

Стан і головні напрямки розвитку ЗЕД в Україні. 

Система регулювання ЗЕД в Україні. 

Валютне регулювання ЗЕД в Україні. 

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

3.1. Основні рекомендовані джерела 
3.1.1 Закон України «Про освіту» 
3.1.2. Закон України «Про вищу освіту» 
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3.1.3. Довідник з підготовки фахівців/ Уклад.: Бабак В., Кулик М., Полухін А. К.: 
НАУ, 2003.- 296 с. 

3.1.4. Новак В.О., Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Гуріна Г.С., Ільєнко О.В. 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. 
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 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Вступ до спеціальності» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.02.03 – 01-2016 

стор. 7 з 8 

 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 

П.І.Б. 

отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор

. 

Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Вступ до спеціальності» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.02.03 – 01-2016 

стор. 8 з 8 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесен-

ня зміни 

Дата 

введен-

ня зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


