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Запланований результат, який міг бути досягнутий, 
за найкращій умов передбачав:

• прищеплення студенту першокурснику усвідомленого розуміння 
своєї професійної діяльності; 

• створення належної дидактичної бази та всебічне застосування 
ІКТ в навчальному процесі;

• інтеграції освіти і науки; сприяння пробудженню в студентів духу 
дослідника;

• залучення роботодавців до проведення практичних занять в 
Центрі;

• забезпечення ефективних зворотніх зв’язків між учасниками 
освітнього процесу.



Дисципліни Центру

За
га

л
ьн

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

К
р

ед
и

ти

К
о

н
та

кт
н

і г
од

и
н

и
 

р
аз

о
м

Го
д

и
н

и
 р

о
б

о
ти

 в
 

Ц
ен

тр
і

М
од

ул
ьн

и
й

ко
н

тр
о

л
ь

С
ем

ес
тр

о
ви

й

ко
н

тр
о

л
ь

Теорія організацій та сучасні концепції лідерства 120 4 56 28 6 30

Економіка праці та соціально-трудові відносини 150 5 70 35 8 30

Державне і регіональне управління 120 4 56 28 6 30

Менеджмент 210 7 98 49 12 30



Сформоване дидактичне забезпечення:

• робочі програми навчальних дисципліни Центру;

• конспекти лекцій та ЕНК з базових дисциплін;

• засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, 
тести для поточного та підсумкового контролю;

• електронна бібліотека навчальних матеріалів;

• навчальна фільмотека



Створені ЕНК з базових дисциплін:



Сформована фільмотека



Використання засобів ІКТ в освітньому процесі



Комплексне розв’язання 

проблем

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері управління

Критичне мислення Здатність аналізувати результати діяльності організації, обирати та 

використовувати сучасний інструментарій менеджменту

Креативність Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у 

новій ситуації

Координація дій з іншими Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань

Когнітивна гнучкість Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення зв'язків між соціально-економічними явищами та 

процесами

Компетентнісний зміст підготовки передбачав: 



Основні форми роботи в Центрі: 

• проблемні лекції з відеосупроводженням; 

• перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; 

• розв’язання аналітично-розрахункових задач та 
ситуаційних вправ (кейсів), (у тому числі й з 
використанням ІКТ); 

• ділові ігри



Демонстрація найкращих результатів активних форм 
навчання:



Ділові ігри:





Конкурс науково-практичних проектів 2018



Демонстрація стартапу «Студентська кав'ярня» під час 
святкування Дня ФІТУ 



Залучення роботодавців до практичних занять в Центрі



№п\п Бази практики:

Практика 2018

1 «Завод алмазного інструменту»

2 Фермерське господарство "Зоря Каховщини"; Ратнівський аграрій"

3 "Нова Пошта", "СТАФФ АСІСТАНТ"

4 "Перший Український Міжнародний Банк", "Райффайзен банк Аваль"

5 Офтальмологічна клініка "Новий Зір"

6 Громадське об'єднання "Асоціація соціальних інновацій та наукових комунікацій"

7. ТОВ “ВМФ ІВЕНТ ГРУП”, ТОВ «ВМ Україна», ТОВ «ЛИНКОР»

8. Калинівська міська рада

Перспективні

1 Креді Агріколь Банк

2 ПАТ “Оболонь”

3 ТОВ Валькірія Київміськбуд

4 Громадська організація “Українська команда Реформаторів”

5 ТОВ “Медіа Консалтинг Груп“



Складові Засоби та індикатори 

Суб’єктна Психологічна діагностика, соціальне 
опитування

Дослідницька Конкурс студентських наукових проектів,
виступи на наукових конференція, наукові
публікації, написання есе з елементами
дослідницької роботи



Результати анкетування студентів-менеджерів 1 курсу:

1
5

17

Актуальність та практична 
корисність занять з "Економіки 

праці та СТВ« та «Менеджменту»

1-3

4-5

6-7

1 2

20

Актуальність та практична 
корисність занять з «Теорії 

організацій» та «Державного 
управління»

1-3

4-5

6-7



1

4

19

Ефективність та цікавість форм і 
методів роботи на заняттях

з"Економіки праці" та 
"Менеджменту"

1-3

4-5

6-7

1

6

17

Ефективність та цікавість форм і 
методів роботи на заняттях з

«Теорії організацій» та 
«Державного управління»

1-3

4-5

6-7

Результати анкетування студентів-менеджерів 1 курсу:



2
2

20

Задоволення роботою доцента
Акіліної О.В.

1-3

4-5

6-7

1
5

18

Задоволення роботою доцента 
Павлюка В.В.

1-3

4-5

6-7

Результати анкетування студентів-менеджерів 1 курсу:



Найбільше сподобалося:

робота у міні 
групах,командна робота

лекції та презентації,
насиченість прикладами

цікаві дискусії

формат практичних  занять

відео

ЕНК

на заняттях змушували 
думати

Найменше сподобалося:

модульні контрольні 
в ЕНК

складність самостійних 
робіт та практичних 

занять



Шляхи розвитку Центру Основ управління:

• Розширення банку креативних завдань для практичних 
занять та самостійної роботи студентів

• Розширення електронної бібліотеки та навчальної
фільмотеки Центру

• Продовження залучення до роботи Центру представників 
бізнесу – практиків управлінців

• Організація мікродосліджень на прикладних задачах

• Активізація роботи гуртка «Школа управлінця» на базі 
Центра

• Вирішення проблеми обмеженої кількості баз практик.

• Закупівля додаткового програмного забезпечення.




