
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 

Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Управлінська гра 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

4 Мова викладання українська 

5 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна -

максимальна) 

Мінімальна – 5 

Максимальна – до 50 – для лекційних занять; не 

більше 25 на практичних заняттях  

6 Семестр, в якому викладається 7 семестр 

7 Кількість:  

- кредитів ЄКТС 

- академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, практичні 

заняття, самостійна робота тощо) 

- 7 кредитів; 

- 210 академічних годин (27 лекційних годин, 

27 год. практичні заняття, 156 год. самостійна 

робота) 

8 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік, 

курсовий проект 

9 Кафедра, що забезпечує викладання Публічного управління та адміністрування 

10 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Баран Марія Петрівна, кандидат наук з 

державного управління 

11 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Для вивчення дисципліни «Управлінська гра» 

студенти повинні мати загальні знання з 

навчальних дисциплін: «Організаційний 

менеджмент», «Менеджмент людських ресурсів», 

«Публічне управління», а також навички 

самостійної роботи з нормативно-правовою 

базою, науковою літературою. 

12 Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє 

формуванню та розвитку у студентів 

компетентностей: 

загальних: 

 здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями; 

 здатність до адаптації та дії в нових 

ситуаціях; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність планувати та управляти часом; 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

 здатність знаходити, обробляти, 

аналізувати інформацію з різних джерел; 

 навички міжособистісної взаємодії. 

фахових:   

 здатність до соціальної взаємодії, до 

співробітництва й розв’язання конфліктів; 

 здатність забезпечувати належний рівень 

вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів;  

 здатність до дослідницької та пошукової 

діяльності в сфері публічного управління та 



адміністрування;  

 здатність у складі робочої групи 

проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

 Здатність розробляти тактичні та 

оперативні плани управлінської діяльності. 

 Здатність готувати проекти управлінських 

рішень та їх впроваджувати. 

 Здатність впроваджувати інноваційні 

технології. 

 Здатність до дослідницької та пошукової 

діяльності в сфері публічного управління та 

адміністрування.  

У результаті вивчення дисципліни студент 

повинен демонструвати такі результати 

навчання: 

 розуміти та використовувати технології 

вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; 

 уміти здійснювати пошук та узагальнення 

інформації, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції.;  

 уміти налагодити комунікацію між 

громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування; 

 уміти коригувати професійну діяльність 

у випадку зміни вихідних умов. 

13 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Здобуті компетентності можуть бути  затребувані 

в діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій, 

підприємств, установ, організацій не залежно від 

форм власності  

14 Особливості навчання на курсі Оцінка з дисципліни «Управлінська гра» 

виставляється студенту відповідно до чинної 

шкали оцінювання. 

Остаточне оцінювання заліку з дисципліни 

проводиться відповідно до вимог чинного 

Положення «Про систему поточного і 

підсумкового контролю, оцінювання знань та 

визначення рейтингу студентів».  

Результатами курсового проєкту стане розробка 

конкурентної проєктної пропозиції з розвитку 

громади.  

У разі плагіату при виконанні курсового проєкту 

студент не отримує бали і повинен виконати 

завдання повторно. 

15 Стислий опис дисципліни Дисципліна складається з 2 модулів: 

1. Вступ: передача знань та аналіз 

2. Управлінська гра в публічному управлінні 

 
 


