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Опис навчальної дисципліни
Сформувати у студентів систему знань щодо сутності івент-менеджменту,
Мета
вивчення
технологій розробки та організації івент-заходів, опанування методів оцінки
навчальної
результатів та визначення ефективності управління заходами та набуття
дисципліни
практичних навичок їх застосування
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового
контролю
Базові знання
Мова викладання

5 кредитів ЄКТС / 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна
робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, робота з аналізу ситуацій , самостійна
робота поза розкладом
Методи – словесний, практичний, практичний
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота. Підсумковий
контроль: ПМК (залік)
Наявність широких знань з мікроекономіки, історії науки управління та основ
менеджменту,
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Обґрунтовувати та управляти проектами,
генерувати підприємницькі ідеї;
Застосовувати методи менеджменту для
забезпечення
ефективності
діяльності
організації та бізнесу;
Демонструвати навички взаємодії, лідерства,
командної роботи;

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність визначати та описувати характеристики організації
Здатність визначати перспективи розвитку організації
Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань
Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички.
Здатність до творчої (креативність) та інноваційної діяльності

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Теоретико-методичні основи івент-менеджменту

Тема 1. Івент-менеджмент як
сучасна індустрія

Відвідування занять; обговорення
домашнього завдання та матеріалу
занять; виконання практичних завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; обговорення
Тема 2. Сутність та зміст івенту домашнього завдання та матеріалу
занять; виконання практичних завдань;
як основного елементу івентзавдання
менеджменту.
самостійної роботи; тестування

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

Тема 3. Методологія дослідження
заходів в івент-менеджменті

Відвідування
занять;
обговорення
домашнього завдання та матеріалу занять;
виконання практичних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
обговорення
домашнього завдання та матеріалу занять;
виконання практичних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

занять;
обговорення
Тема 5. Бізнес-заходи в івент- Відвідування
домашнього завдання та матеріалу занять;
менеджменті
виконання практичних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

Особливості
та
технологія розробки програми
івент-заходу.
Тема

4.

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

Модуль 2. Планування та реалізація івент-заходів
Відвідування
занять;
обговорення Виконати завдання для самостійної
домашнього завдання та матеріалу занять; роботи. Опрацювати творчі завдання,
виконання практичних завдань; завдання
рекомендовані викладачем, за темою
самостійної роботи; тестування
занять;
обговорення Виконати завдання для самостійної
Тема 7. Склад та функції Відвідування
персоналу в організації івент- домашнього завдання та матеріалу занять; роботи. Опрацювати творчі завдання,
виконання практичних завдань; завдання
рекомендовані викладачем, за темою
заходів
самостійної роботи; тестування
занять;
обговорення Виконати завдання для самостійної
Тема 8. Ризики в івент-заходах Відвідування
домашнього завдання та матеріалу занять; роботи. Опрацювати творчі завдання,
виконання практичних завдань; завдання
рекомендовані викладачем, за темою
самостійної роботи; тестування

Тема 6. Планування та
організація івент-заходів

Тема 9. Інструменти
просування івент-заходів

Відвідування занять; обговорення
домашнього завдання та матеріалу
занять; виконання практичних завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

Тема 10. Ефективність в івент-

Відвідування
занять;
обговорення
домашнього завдання та матеріалу занять;
виконання практичних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Виконати завдання для самостійної
роботи. Опрацювати творчі завдання,
рекомендовані викладачем, за темою

менеджменті
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування під час
виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних
завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним
викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita ,
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 бали); захист домашнього завдання (5 бали);
обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 бали); завдання
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (20 балів)

50

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 бали); захист домашнього завдання (5 бали);
обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 бали); завдання
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); презентація організації реального
івент-заходу (20 балів)
Разом

50
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
74-81
64-73
60-63
35-59

С
D
Е
FX

0-34

F

Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

90-100

А

Відмінно

82-89

В

Дуже добре

