
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус освітньої компоненти 

«Комплексний тренінг» 
 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Міжнародний ІТ-менеджмент 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 4 курс, 8 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Практичні (семінарські) – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

Форма підсумкового контролю Звіт 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки і менеджменту, 

ауд. 201 головного корпусу, телефон: (057) 702-18-32, 

(дод. 3-46), сайт кафедри: 

http://mev.hneu.edu.ua/international-economics-and-

management/ 

Викладач (-і) Нікітіна Аліна Вадимівна, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

n-a-v-1@ukr.net 

Дні занять Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародної економіки і менеджменту, 

очні, відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, 

чат в ПНС 

Мета комплексного тренінгу: ознайомлення студентів з засадами та методами 

інформаційно-аналітичної діяльності в галузі міжнародного менеджменту. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Основи міжнародних економіки та 

менеджменту, Економіка підприємства, Бізнес аналітика в ІТ-сфері 

Зміст комплексного тренінгу 

Тема 1. Основи управління міжнародними проектами 

Тема 2. Обґрунтування доцільності міжнародного проекту та його ефективності. 

Організаційні структури управління проектами  

Тема 3. Планування міжнародного проекту як складова управління проектами  

Тема 4. Ресурсне забезпечення виконання міжнародного проекту 

Тема 5. Управління процесами виконання міжнародних проектів 

Тема 6. Контроль якості міжнародного проекту 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення комплексного тренінгу 

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

ПНС в розробці 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує практичні (семінарські) 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей 

у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, 

що здійснюється протягом семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість 

балів за поточний та підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива 

кількість балів – 60.  
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Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з комплексного 

тренінгу наведена у робочому плані (технологічній карті) з комплексного тренінгу. 

Політики навчальної комплексного тренінгу 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен 

дотримуватись академічної доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку 

консультацій викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань 

із закінченням строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від 

максимально можливого за окремий вид навчальної роботи. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

комплексного тренінгу. 
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