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Кафедра менеджменту

готує фахівців, які

зможуть займати

наступні посади

Посади, на яких зможуть

працювати випускники

кафедри менеджменту за

Державним класифікатором

професій ДК 003: 2010
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Лабораторія сприяє

практикоорієнтованому

навчанню і надає студентам

можливість отримання

сертифікатів компаній: «1С:»,

«Парус», «M.E.Doc».

Лабораторія оснащена 14

компʼютерами, мультимедійним

проектором, дошкою, усі

компʼютери мають вихід в

Інтернет.

Програмне забезпечення: 1С:

Підприємство 8.2, M.E.Doc,

Парус, Microsoft Office 2016:

Word, Excel, PowerPoint,

Outlook, Access, Publisher ,

ADempiere, Microsoft Project,

Primavera SureTrak Project

Manager, Spider Project Lite,

OpenProj, SPSS, (СППР)

"Выбор"



КОМПАНІЇ-ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ



Сертифікація студентів

 

Сертифікація студентів — це зовнішнє
оцінювання професійних компетентностей
студентів, що здійснюється шляхом
незалежного тестування, самооцінювання та
вивчення практичного досвіду роботи.

«1С: Підприємство» «Парус» 

«M.E.Doc» 
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Вступна компанія кафедри менеджменту

Динаміка набору студентів по кафедрі 

менеджменту (ОР «Бакалавр з менеджменту) з 

моменту створення кафедри до 2021 року

 



Компанії 

надали 

компетенції, 

якими повинні 

володіти 

студенти за 

спеціальністю  

для 

призначення на 

посаду в 

компанії

Саме 

компетенції 

компаній 

визначають, що 

їх працівник 

повинен знати 

теоретично та 

зобов’язаний 

уміти робити 

практично

Кожен науково-

педагогічний працівник 

кафедри, на основі 

компетенцій компанії, які 

визначають теоретичні 

знання та практичні 

уміння і навики, розробив 

робочі навчальні 

програми дисциплін, які 

він викладає, визначив 

теми, питання лекцій, 

практичних та 

лабораторних занять для 

засвоєння студентом 

теоретичних знань та 

отримання практичних 

умінь і навиків, 

визначених 

компетенціями компаній 

партнерів кафедри –

потенційних 

роботодавців, та на їх 

основі розробив та видав 

навчальні посібники

Сутність, необхідність та результат співпраці з компаніями-

роботодавцями

Створено МТБ на 

обладнанні 

останнього 

покоління, та 

встановлено 

сучасні 

програмно-

апаратні 

комплекси і 

програмне 

забезпечення для 

того, щоб 

навчити студента 

практичним 

умінням та 

навичкам

При добросовісному навчанні студент гарантовано отримає перше 

робоче місце в престижній компанії з гідною заробітною платнею.



Дякую за увагу!
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