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2. Формування контингенту студентів

На п’ятий курс денної форми навчання за спеціальностями 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами 
економічної діяльності) та 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» (за видами економічної діяльності) зараховуються кращі 
випускники четвертого курсу денної форми навчання та п’ятого курсу 
заочної форми навчання, що отримали диплом бакалавра за напрямом 
6.030601 «Менеджмент» за рейтинговим оцінюванням та результатами 
вступних випробувань.

У 2015 р. було проведено черговий набір студентів за рейтинговим 
оцінюванням та результатами вступних випробувань на навчання за 
спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності). На сьогодні за даною спеціальністю на 
шостому курсі навчаються 14 студентів-випускників факультету 
менеджменту, з них 7 -  за держзамовленням; на 5-му курсі -  8 студентів, з 
яких 7 -  за держзамовленням. Навчання триває 1 рік 6 місяців згідно 
стандарту вищої освіти та навчальних планів.

Для формування контингенту студентів колективом кафедри 
протягом року проводиться профорієнтаційна і агітаційна робота серед 
випускників шкіл, гімназій, ліцеїв та інших закладів освіти. У значній мірі 
контингент студентів спеціальності формується за рахунок випускників 
закладів освіти і підрозділів, які входять до структури університету: 
авіакосмічного ліцею, професійного ліцею, коледжу інформаційних 
технологій та землевпорядкування, промислово-економічного коледжу та 
чотирьох регіональних коледжів. В університеті працює підготовче 
відділення, а з червня місяця кожного року -  підготовчі курси.

Особливу увагу кафедра менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств приділяє формуванню контингенту студентів, його 
збереженню та подальшому працевлаштуванню випускників.

Профорієнтаційна робота на кафедрі менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств проводиться відповідно до 
затвердженого плану, а саме:

1. Щорічно на першому засіданні кафедри проводиться аналіз 
результатів проведеної профорієнтаційної роботи та набору на 1 курс;

2. На кафедрі призначений відповідальний за проведення 
профорієнтаційної роботи, складено графік профорієнтаційних зустрічей 
протягом року; відповідні профорієнтаційні заходи включені до 
індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників;
, 3. Розроблено та розповсюджується презентаційний матеріал про
кафедру;

4. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в 
роботі з абітурієнтами в приймальній комісії університету під час вступної 
кампанії;
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5. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у Днях 
відкритих дверей НАУ та Навчально-наукового інституту Економіки та 
менеджменту;

6. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у 
профорієнтаційних заходах, що організовує Інститут доуніверситетської 
підготовки НАУ.

Для організації роботи з прийому студентів кожен рік формується 
приймальна комісія, яка працює згідно з Положенням про приймальну 
комісію та правилами прийому до університету. Профорієнтаційна робота 
здійснюється співробітниками кафедри у приймальній комісії шляхом 
роз'яснення основних особливостей підготовки за спеціальністю. 
Абітурієнти також мають можливість ознайомитися з навчальним планом 
та основними дисциплінами, що викладаються на кафедрі, комп'ютерним 
забезпеченням та викладачами кафедри. Втілення в життя цих заходів 
підвищило поінформованість абітурієнтів та престиж спеціальності 
7/8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
приділяє суттєву увагу питанню вивчення потреб у фахівцях, підготовку 
яких здійснює. Менеджером є професійний керівник, який не тільки знає 
механізм управління виробництвом, але і володіє навичками роботи щодо 
вивчення стану на ринках збуту, пошуку потенційних покупців виробленої 
продукції, проведення з ними комерційних переговорів і укладення 
контрактів, що приносять прибуток. В цих умовах невпинно зростає попит 
на професіоналів, а багаторівнева система управління і регулювання 
економіки та зростаючі потреби бізнесу вимагають підготовки 
висококваліфікованих фахівців у цій галузі.

У лютому 2016р. отримали диплом «магістра» за спеціальністю 
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами 
економічної діяльності) 14 випускників денної форми навчання.

Висновок: Робота щодо формування контингенту студентів в 
Національному авіаційному університеті проводиться на належному 
рівні.

Кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Національного авіаційного університету здійснюється 
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з 
цапряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за спеціальністю 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної 
діяльності (один рік підготовки). Підготовка фахівців здійснюється за 
багатоступеневою схемою відповідно до «Положення про 
освітньо-кваліфікаційні рівні (багатоступеневу освіту)».

3. Зміст підготовки фахівців
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Програма підготовки спеціаліста (на основі базової освіти за 
напрямом 6.030601 «Менеджмент») передбачає один рік навчання в 2-ох 
семестрах і була оновлена відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти 
України (ГСВОУ 8.03060101-2011), який чинний від 22.04.2011 року. 
Тривалість теоретичного навчання у першому семестрі -  17 тижнів. Згідно 
галузевого стандарту вищої освіти (ГСВОУ 7.03060101-2011), передбачено 
проходження виробничої (тривалість 6 тижнів) і переддипломної (2тижні) 
практик -  (12 кредитів ЕСТ8), проведення комплексного кваліфікаційного 
державного екзамену з фаху та виконання дипломної роботи спеціаліста за 
затвердженою тематикою. Навчальне навантаження на студента, 
передбачене навчальним планом, складає 18 годин на тиждень.

Вимоги та зміст підготовки фахівців за рівнем «Спеціаліст» за 
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності за повний термін їх навчання в 
Національному авіаційному університеті визначаються наступними 
документами відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України 
(ГСВОУ 8.03060101-2011):

• освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ)
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування», затвердженою у 
встановленому порядку як галузевий стандарт вищої освіти України -  
затверджений 22.04.2011 року наказом №366 Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України;

■ освітньо-професійною програмою (ОПП) освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування», затвердженою у встановленому порядку як галузевий 
стандарт вищої освіти України -  затверджений 22.04.2011 року наказом 
№366 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

■ навчальним планом;
■ програмами навчальних дисциплін.
Усі дисципліни, передбачені навчальним планом підготовки 

спеціалістів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», 
забезпечені робочими програмами, які визначають їх інформаційний обсяг, 
рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, 
інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання 
та засоби діагностики успішності навчання. Робочі програми розглянуто та 
затверджено на засіданні кафедр, які забезпечують викладання відповідних 
дисциплін, схвалено методичними комісіями факультетів, узгоджено з 
випусковою кафедрою та затверджено проректором з навчальної роботи чи 
ректором Національного авіаційного університету.
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Кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Національного авіаційного університету здійснюється 
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» за спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної 
діяльності (півтора року підготовки). Підготовка фахівців здійснюється за 
багатоступеневою схемою відповідно до «Положення про 
освітньо-кваліфікаційні рівні (багатоступеневу освіту)».

Програма підготовки магістра (на основі базової освіти за напрямом 
6.030601 «Менеджмент») передбачає півтора року навчання в 3-ох 
семестрах і була оновлена відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти 
України (ГСВОУ 8.03060101-2011), який чинний від 22.04.2011 року. 
Тривалість теоретичного навчання у першому семестрі -  17 тижнів, у 
другому -  19 тижнів. Згідно галузевого стандарту вищої освіти (ГСВОУ 
8.03060101-2011) передбачено проходження виробничої (тривалість 6 
тижнів) і переддипломної (2 тижні) практик -  (12 кредитів ЕСТБ), а також 
проведення у третьому семестрі комплексного кваліфікаційного 
державного екзамену з фаху та виконання дипломної роботи магістра за 
затвердженою тематикою.

Навчальне навантаження на студента, передбачене навчальним 
планом, складає 18 годин на тиждень.

Вимоги та зміст підготовки фахівців за рівнем «Магістр» за 
спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності за повний термін їх навчання в 
Національному авіаційному університеті визначаються наступними 
документами відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України 
(ГСВОУ 8.03060101-2011):

■ освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ)
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування», затвердженою у 
встановленому порядку як галузевий стандарт вищої освіти України -  
затверджений 22.04.2011 року наказом №366 Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України;

■ освітньо-професійною програмою (ОПП) освітньо-кваліфікаційного
рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування», затвердженою у встановленому порядку як галузевий
стандарт вищої освіти України -  затверджений 22.04.2011 р. наказом №366 %
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

■ навчальним планом;
■ програмами навчальних дисциплін.
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Усі дисципліни, передбачені навчальним планом підготовки магістрів 
за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», забезпечені 
робочими програмами, які визначають їх інформаційний обсяг, рівень 
сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших 
методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та 
засоби діагностики успішності навчання. Робочі програми розглянуто та 
затверджено на засіданні кафедр, які забезпечують викладання відповідних 
дисциплін, схвалено методичними комісіями факультетів, узгоджено з 
випусковою кафедрою та затверджено проректором з навчальної роботи чи 
ректором Національного авіаційного університету.

При підготовці фахівців кафедра приділяє серйозну увагу 
науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка носить індивідуальний 
характер, і проводиться за науковими напрямками кафедри.

Практична підготовка студентів спрямована на набуття та 
закріплення студентами вмінь та знань, необхідних для вирішення 
соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг 
визначаються переліком знань та вмінь, які мають набути студенти, в тому 
числі, під час проходження виробничих практик.

Всі студенти університету мають можливість користуватися такими 
бібліотечними фондами:

• науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного 
університету, що пропонує доступ до пошуку літературних джерел за 
допомогою віртуальної бібліографічної довідки університету, електронних 
каталогів літератури з фондів найбільших бібліотек України, доступу до 
повнотекстових баз мережі УРАН, енциклопедій та словників 
«РУБРИКОН», електронних реферативних журналів «ВИНИТИ» та 
повнотекстових баз даних, періодичних видань та наукових видань ЕВБСО.

• електронної бібліотеки кафедри.
В комп’ютерному класі кафедри організовано робочі місця для 

студентів з виходом в Іпїетеї. Завдяки цьому, студенти мають можливість 
готуватися до практичних занять, виконувати індивідуальні завдання, 
оформляти звіти, виконувати курсові роботи, а також дипломні роботи 
магістра чи спеціаліста.

Загалом, зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідність 
змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та 
особистості, вирішення питань безперервності, послідовності та ступеневої 
підготовки з менеджменту.

Висновок. Навчальний процес у Національному авіаційному 
університеті здійснюється згідно затверджених в установленому 
порядку ОКХ, ОПП, навчальних планів, вимог нормативних та 
навчально-методичних документів з вищої освіти, що відповідає 
встановленим вимогам.
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

На випусковій кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств ведеться вся необхідна документація щодо 
планування навчального навантаження викладачів, надання консультацій. 
Під час організації навчального процесу, розрахунку педагогічного 
навантаження викладачів дотримуються нормативні вимоги. Викладачі 
мають індивідуальні плани роботи, де крім навчального навантаження 
планується виконання навчально-методичної, організаційно-методичної, 
на> кової та інших видів робіт.

Перевірка виконання індивідуальних планів викладачів проводиться 
двічі на рік після закінчення семестрів. Плани викладачами виконуються в 
повному обсязі, відхилення від запланованого обумовлені об’єктивними 
причинами (свята, зміни кількості студентів -  відрахування та поновлення 
студентів, повернення з академічних відпусток тощо).

Всі робочі програми адаптовано до вимог Болонського процесу і 
передбачають модульну систему контролю знань студентів.

Для студентів, які здобувають освіту за спеціальностями 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної 
діяльності) та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності), в повній мірі реалізується принцип 
неперервності професійної підготовки. У навчальні плани підготовки 
спеціалістів та магістрів включено дисципліни циклу професійної та 
практичної підготовки, які безпосередньо пов’язані з використанням, в тому 
числі, комп’ютерних інформаційних технологій та використанням 
комп’ютерної техніки під час моделювання, планування, організації та 
контролю в сфері адміністрування.

Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх 
технологій навчання. Розроблено інформаційні пакети для організації 
заочного та дистанційного навчання, які використовуються для проведення 
практичних занять і самостійної роботи студентів.

Удосконаленню методики проведення навчальних занять сприяє 
функціонування навчально-методичної ради та науково-методичного 
семінару кафедри, на яких здійснюється:

- обговорення відкритих лекцій, взаємовідвідувань навчальних 
занять;

- обговорення питань методики викладання навчальних дисциплін;
- обговорення питань удосконалення засобів підвищення наглядності 

навчання;
- обговорення результатів складання студентами державних іспитів і 

захисту дипломних робіт.

Голова експертної комісії














































