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ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                          Шимановська-Діанич Л.М. 

науковий ступінь і вчене звання,                                  д.е.н.,  
посада                                  завідувач кафедри менеджменту, професор  

  

Контактний телефон  +38-050-566-95-93  
Електронна адреса  ludad5846@gmail.com  
Розклад навчальних занять  http://schedule.puet.edu.ua/  
Консультації  Очна: середа, з 11.00 до 13.00, кафедра менеджменту, 

ауд. 406   

он-лайн: електронною поштою  ludad5846@gmail.com 

середа, з 11.00-13.00    
Сторінка дистанційного курсу  https://el.puet.edu.ua/  

    

Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Тренінг спрямований на вивчення основ мистецтва менеджменту в професійній 

діяльності. Студенти отримають змогу на теоретичному та практичному рівні 

розпочати формування знань про мистецтво менеджменту, тренінг дозволяє 

сформувати та розвинути навички мистецтва менеджменту з елементами 

акторської майстерност у студентів, як особистісно-професійну властивість, 

виявляти, генерувати і впроваджувати практики мистецтва менеджменту в 

професійну діяльність, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства 

мистецтво менеджменту є важливим складником професійної реалізації 

особистості.  

Тривалість  
5 кредитів ЄКТС, разом 150 годин (практичні заняття - 60 год., самостійна робота – 90 

год.)  

Форми та методи 

навчання  
Міні - лекції та практичні заняття в аудиторії  у формі тренінгу та виїзні, самостійна 

робота поза розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточні ессе за модулем. Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

у формі ессе 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php
mailto:ludad5846@gmail.com


Базові знання   
Наявність  знань з менеджменту, управління персоналом, інноваційного менеджменту, 

стратегічного менеджменту, креативного менеджменту  

Мова викладання  Українська  

  
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї;  

ПРН 15. Аргументувати власну точку зору в дискусії 

на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально;  

ПРН 16. Демонструвати вміння взаємодіяти з 

людьми та впливати на їх поведінку 

• ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

• ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

• Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту;  

• СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації;  

• СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління;  

• СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми;  

• СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість;  

• СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи 

з персоналом. 

• СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

 Модуль 1. Менеджмент як мистецтво  

Тема 1. Менеджмент як 

мистецтво  

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;  

Виконати завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 2. Історія та філософія  

мистецтва менеджменту   

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;   

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Підсумкове ессе за модулем 1 

 Модуль 2. Психологія мистецтва менеджменту 

Тема  3. .Психологічні  

засади  менеджменту як 

мистецтва 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;  

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 4. Мистецтво 

менеджменту як складова 

професійної майстерності 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;   

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  



Тема 5. Техніки, методики, 

технології мистецтва 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;   

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Підсмкове есе за модулем 2 

Модуль 3. Акторська майстерність як складова мистецтва менеджменту 

Тема 6. Прийоми акторської 

майстерності в менеджменті 

Відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування   

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 7. Досвід використання 

акторської  майстерності в 

менеджменті 

Відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи;    

Виконати завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Підсумкове есе за модулем 3 

Підсумкове есе за курсом 
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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://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita  

  
Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів);  ессе за модулем (11 балів)  
30 

Модуль 1 (теми 3-5): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів);  ессе за модулем (11 балів) 
30 

Модуль 1 (теми 6-7): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів);  ессе за модулем (11 балів), підсумкове ессе (10 балів) 

40 

Разом  100  

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

90-100  А  Відмінно   

82-89  В  Дуже добре   

74-81  С  Добре  
64-73  D  Задовільно  
60-63  Е  Задовільно достатньо  
35-59  FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34  F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
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