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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2
Семестр: 3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:2
- самостійна робота:6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Лекції:
16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового
контролю: залік
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни - система знань та методів
щодо формування розвитку професійних, особистісних та ділових якостей
майбутніх фахівців в сфері менеджменту, управління особистою кар′єрою.
Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і
практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера сфери
освіти; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових
навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх
менеджерів умінь організовувати особисту працю.
Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких
дисциплін, як «Менеджмент», «кадровий менеджмент», «Психологія
управління».
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Самоменеджмент
керівника закладу освіти» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін
«Державне
управління»,
«Кадровий
документообіг»,
«Управлінське
документознавство», «Управління впровадженням інновацій у навчальному
закладі».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі
результати навчання:
1. Знання:
- сутності основних понять і категорій самоменеджменту; напрямів
самоменджменту, концепції саморозвитку;
- особливості планування особистісної роботи менеджера;
- основних засад організації діяльності менеджера, способів
оптимального організування та резервування часу, основні методики
тайм-менеджменту;

- принципів
самомотивування
і
самоконтролю,
методики
саморозвитку менеджера;
- напрямків формування якостей ефективного менеджера та розвитку
менеджерського потенціалу.
2. Уміння :
- визначити принципи сучасних концепцій самоменеджменту;
- застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів
самоменджменту;
- застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи,
прийоми і т. ін.) під час розв’язання функціональних завдань;
- планувати та організовувати особисту працю;
- раціонально планувати свій робочий час з метою ефективного його
використання;
- організовувати та проводити наради;
- здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей,
переговорів;
- організовувати власне робоче місце та оптимальні умови праці;
- визначати сильні та слабкі сторони свого типу особистості;
- послідовно розкрити зміст логічних завдань методики саморозвитку
менеджера;
- застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення
життєвих цілей.
3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань
та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема
до осіб, які навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності;
- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та
оприлюднення результатів наукової праці;
4. Автономність та відповідальність:
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Складові частини
самоменеджменту. Етапи розвитку самоменеджменту. Основні теоретичні
концепції самоменеджменту. Головна мета і функції самоменеджменту.
Принципи самоменеджменту. Критерії ефективного самоменеджменту.
Тема 2. Планування особистісної роботи менеджера
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої
діяльності менеджера. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої
роботи менеджера.
Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Хронометраж та
раціоналізація часу.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Вибір
пріоритетних справ менеджера: принцип Паретто, метод АВВ-аналізу, метод
Ейзенхауера. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками
апарату управління. Визначення функцій заступника та рівня централізації
управління. Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню.
Розподіл завдань. Техніка і форми передання розпоряджень. Ключові принципи
розпорядчої діяльності. Методи нормування управлінської діяльності.
Тема 3. Планування ділової кар’єри менеджера
Зміст поняття "ділова кар’єра". Типологія кар’єри. Види кар’єри. Поняття
про професійну і соціальну кар’єру. Моделі кар’єри: "сходи", "трамплін", "змія"
і "роздоріжжя" за Єгоршиним А.П. Порівняльна характеристика, переваги та
недоліки моделей кар’єри.
Перелік факторів, що впливають на побудову кар’єри та життєві умови.
Поняття про вибір та планування кар’єри. Суб’єкти планування кар’єри. Шляхи

планування кар’єри. Американська і японська моделі побудови кар’єри. Етапи
вибору кар’єри.
Етапи планування кар’єри. Сутність, мета кар’єрної стратегії. Поняття
кар’єрної тактики. Принципи успішної реалізації кар’єрної стратегії і тактики.
Процес планування кар’єри. Порядок розробки етапів кар’єри.
Цільове управління кар’єрою. Вимоги до формування цілей кар’єри.
Перелік та класифікація можливих цілей кар’єри. Кар’єрограма та план
розвитку кар’єри.
Тема 4. Організування діяльності менеджера
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та
особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської
діяльності. Форми керівництва.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера.
Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація
робочих місць. Сприятливий режим і умови праці. Культура управлінської
праці.
Техніка організації особистої роботи менеджера. Робота з документами і
кореспонденцією. Ведення та раціоналізація телефонних розмов. Технологія
проведення переговорів, нарад та зборів. Підготовка і проведення виступів.
Засади ораторського мистецтва.
Тема 5. Самомотивування та самоконтроль менеджера
Зміст самомотивації та самоконтролю. Рефреймінг.
Поняття мотивації праці. Психологічні теорії мотивації праці.
Особливості мотивації і самомотивації в діяльності керівника. Турбота про
мотивацію персоналу до роботи на різних етапах службової кар’єри з точки
зору організації.
Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності
взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання
конфліктних ситуацій. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях.
Прийоми поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях.
Роль контролю і самоконтролю в роботі менеджера.
Тема 6. Розвиток менеджера як особистості
Розвиток менеджера як особистості. Визначення ціннісних орієнтирів
особистості. Життєва позиція особистості. Ключові принципи визначення
особистісних цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей.
Саморозвиток, самоосвіта, самовиховання та самопізнання керівника.
Психологічні особливості стилів управління. Індивідуальний стиль управління.
Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна значимість. Харизматична влада
керівника.
Розвиток
харизматичних
здібностей
особистості.
Внутрішньоособистісні проблеми лідера. Відповідальність лідера.
Тема 7. Формування якостей ефективного менеджера
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність;
здатність генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні
управлінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення до
професійного зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до
інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративно-організаційних

якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління; здатність
стимулювати ініціативу; уміння доводити справу до завершення;
інтернальність; уміння формувати команду та організовувати роботу підлеглих;
здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська
культура; розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності;
колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність;
емоційна стійкість; почуття гумору; вміння створювати власний імідж.
Розвиток моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність;
національна свідомість.
Тема 8. Розвиток менеджерського потенціалу
Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний
потенціал.
Кваліфікаційний
потенціал
менеджера.
Комунікативний потенціал менеджера. Моральний потенціал менеджера.
Інтелектуальний потенціал особистості. Творчий потенціал менеджера. Типи
творчої особистості. Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових
обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем. Освітній потенціал
менеджера.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту.
Тема 2. Планування особистісної роботи менеджера.
Тема 3. Планування ділової кар’єри менеджера.
Тема 4. Організування діяльності менеджера.
Тема 5. Самомотивування та самоконтроль менеджера.
Тема 6. Розвиток менеджера як особистості.
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього
процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння
навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від
обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в
академічному журналі окремою графою. Результативність виконання
конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й
вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного
матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які
студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, особистого
рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Самоменеджмент керівника закладу
освіти» становить 88 год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Самоменеджмент та управління особистою
кар′єрою»:
 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника,
довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять;
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне
опрацювання;
 пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного)
контролю та заліку.
Розподіл годин на виконання СРС
№з/п
1.
2.
3.
4.

Вид самостійної роботи
Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка до модульного (проміжного) контролю
Опрацювання тем, винесених на самостійну
підготовку, в тому числі конспектування за
заданим планом
5.
Робота з інтернет-ресурсами
6.
Підготовка і написання рефератів
Завдання для самостійної роботи студентів
Назва теми
Тема 1.
Методологічні
підходи до
самоменеджме
нту

Тема 2.
Планування
особистісної
роботи
менеджера

Тема 3.
Планування
ділової кар’єри
менеджера

Кількість годин
5 (2) год.
18 (2) год.
4 год.
48(88) год.
3 (10)год.
10 (10)год.

Зміст самостійної роботи студентів
Перелік питань:
1. Еволюція наукового визначення вимог до
менеджера.
2. Адаптивно-розвиваюча концепція
самоменеджменту.
3. Менеджер – центральна фігура системи
управління персоналом.
4. Критерії ефективного самоменеджменту.
Перелік питань:
1. Практичне значення планування особистої
роботи менеджера. Види планів діяльності
менеджера.
2. Особливості планування особистої праці
менеджера.Методи планування.
3. Сутність та значення визначення
пріоритетності справ менеджера
4. Облік та аналіз робочого часу менеджера
5. Організаційні підходи до управлінської
діяльності менеджера
6. Принципи самоорганізації роботи менеджера
7. Делегування повноважень. Основні перешкоди
делегуванню. Розподіл завдань.
8. Методи нормування управлінської діяльності.
Перелік питань:
1. Зміст поняття "ділова кар'єра" та еволюція
уявлень про кар'єру.
2. Характеристики і якості менеджера, необхідні
для кар’єрного зростання.
3. Критерії та фактори успішної кар’єри.
4. Порівняльна характеристика, переваги та
недоліки моделей кар’єри.

Кількість
годин
11 (13)

Форми
звітності
Конспект,
опитуван
ня

11 (15)

Конспект,
відповіді
питання

11 (15)

Конспект,
опитуван
ня,
перевірка
огляду
джерел з
теми

Тема 4.
Організування
діяльності
менеджера

Тема 5.
Самомотивува
ння та
самоконтроль
менеджера

Тема 6.
Розвиток
менеджера як
особистості

Тема 7.
Формування
якостей
ефективного
менеджера

Тема 8.

5. Американська і японська моделі побудови
кар’єри.
6. Процес управління кар'єрою на різних її етапах.
7. Кар'єра молодого спеціаліста.
Перелік питань:
1. Види діяльності менеджера.
2. Основні принципи і напрями наукової
організації праці менеджера.
3. Класифікація робочих місць.
4. Культура управлінської праці.
5. Збори та наради. Методика підготовки та
технологія проведення.
6. Підготовка і проведення ділових бесід та
переговорів.
7. Підготовка і проведення виступів. Засади
ораторського мистецтва.
Перелік питань:
1. Прийоми розвитку самомотивації у
співробітників. Демотивація.
2. Мотивація персоналу до роботи на різних
етапах службової кар’єри з точки зору організації.
3. Закономірності взаємовідносин і поведінки
людей у конфліктних ситуаціях.
4. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
5. Контроль як функція управління власною
діяльністю.
6. Роль та значення самоконтролю в діяльності
керівника
Перелік питань:
1. Розвиток менеджера як особистості.
2. Визначення ціннісних орієнтирів особистості.
Життєва позиція особистості.
3. Ключові принципи визначення особистісних
цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі
цілей.
4. Саморозвиток, самоосвіта, самовиховання та
самопізнання керівника.
5. Психологічні особливості стилів управління.
Індивідуальний стиль управління.
6. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна
значимість.
Перелік питань:
1. Формування професійно-ділових якостей
менеджера.
2. Розвиток адміністративно-організаційних
якостей менеджера.
3. Розвиток соціально-психологічних якостей
менеджера.
4. Розвиток моральних якостей менеджера.
5. Характеристика управлінських ролей
менеджера за Г. Мінцбергом.
6.Фактори професійної компетентності
менеджера.
Перелік питань:

11 (13)

Конспект,
відповіді
проблемн
і питання

10 (14)

Конспект,
опитуван
ня,
перевірка
огляду
Інтернет
джерел

10 (14)

Конспект,
опитуван
ня

10 (14)

Конспект,
опитуван
ня

10 (14)

Конспект,

Розвиток
менеджерськог
о потенціалу

Разом:

1. Сутність, види, напрями розвитку
менеджерського потенціалу. Складові потенціалу
менеджера.
2. Бар’єри щодо розвитку потенціалу менеджера
3.Психо-фізіологічний, кваліфікаційний,
комунікативний, моральний потенціал
менеджера. Інтелектуальний потенціал
особистості.
4. Характеристика творчого потенціалу
особистості. Бар'єри щодо розвитку творчого
потенціалу менеджера.
5. Освітній потенціал менеджера.
6.Типи творчої особистості. Характеристика
керівника з творчим підходом до виконання
посадових обов'язків.
Підготовка до проміжного модульного контролю 4(4)
88 (112)

опитуван
ня

Теми рефератів:
1. Структура робочого часу.
2. Самофотографія робочого дня.
3. Причини непродуктивних втрат робочого часу.
4. Відповідність факторів хронофагії та хроносейвінгу.
5. Вплив здібностей персоналу управляти часом на кар'єрне зростання.
6. Оцінка ефективності використання робочого часу.
7. Сутність планування кар'єрного процесу.
8. Взаємозв'язок між різними етапами планування кар'єри.
9. Підходи до виділення принципів кар'єрного планування.
10. Ідеальний варіант кар'єрограми.
11. Процес управління діловою кар'єрою на вітчизняних підприємствах.
12. Зарубіжний досвід управління діловою кар'єрою.
13. Порівняльна характеристика вертикального та горизонтального управління
кар'єрою.
14. Сутність прихованої кар'єри.
15. Поняття міжорганізаційної кар'єри.
16. Модель кар'єрного плато.
17. Переваги та недоліки клубної стратегії кар'єри.
18. Переваги та недоліки стратегії "спортивна команда".
19. Етапи підготовки ділових переговорів.
20. Способи переконання.
21. Види ділових бесід.
22. Кольорова гама в діловому одязі жінки.
23. Кольорова гама в діловому одязі чоловіка.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове
розв’язання типових завдань, письмове виконання модульної контрольної
роботи, конспект питань що виносяться на самостійне вивчення.
Приклади тестових завдань:
1. Самоменеджмент – це…
а) робота над собою в межах особистісного розвитку та освоєння методів
ділової активності;
б) управління своїми обов’язками;
в) підвищення компетентності.
2.Предметом самоменеджменту є…
а) психологія особистості;
б) фізичний стан людини;
в) самоорганізація людського фактору;
г) практична діяльність.
3.Основним завданням самоменеджменту є …
а) підвищення продуктивності людини;
б) здійснення оптимальної діяльності людини, враховуючи самооцінку;
в) покращення фізичного та емоційного стану людини.
4.Основною метою самоменеджменту є…
а) розвиток необхідного рівня рефлексії;
б) збільшення прибутку в організації;
в) підвищення рівня компетентності.
5.Процес самоменеджменту починається з…
а) постановка цілей;
б) планування;
в) реалізація.
6.«Сходинка» самоменеджменту являє собою…
а) засоби для реалізації визначених завдань;
б) послідовність у плануванні діяльності від з’ясування основних життєвих
цінностей до визначення планів на день;
в) алгоритм дій керівника.
7.Принцип Парето в самоменеджменті полягає у наступному…
а) техніка планування часу з врахуванням його резерву «60:40»
б) 80% витрачених ресурсів забезпечують 20» результатів, а 20% витрачених
ресурсів забезпечують 80% результатів;
в) планування справ та завдань за пріоритетами;
8. Метод «Альпи» передбачає…
а) техніка планування часу з врахуванням його резерву «60:40»
б) послідовність визначених етапів виконання справ;
в) планування справ та завдань з урахуванням часу.
9.АВС – аналіз в організації діяльності керівника передбачає…
а) аналіз попередніх справ;
б) планування завдань за строками виконання;
в) розподіл завдань за їх важливістю.
10.Принцип Ейзенхауера містить в собі принципи…

а) планування завдань за строками виконання;
б) планування справ та завдань за пріоритетами;
в) ведення щоденника справ та завдань.
11.Тайм-менеджмент - це
а) управління часом, який витрачається на роботу;
б) організація особистого часу окремою людиною;
в) кількість часу, яка використовується для управління.
Приклади типових практичних завдань для розв’язання ( письмово):
Практичне заняття №1. Розрахунок особистого капіталу часу.

Мета – визначення капіталу часу для подальшого формування цілей
та задач.
Тривалість – 2 години
Інструкція. При постановці мети на майбутній період необхідно
знати, на якій відрізок часу планувати досягнення конкретних результатів
як в плані особистого життя, так і кар’єри. Для виконання завдання
слухачам пропонується розрахувати свій особистий капітал часу за таким
прикладом.
Вихідні дані для розрахунку капіталу часу
Показники

Умовні
позначення
ВР
ВП
NK
NP
ТЧ

Значення

19
Вік, років
50
Пенсійний вік, років
365
Кількість календарних днів у році
250
Число робочих днів у році
8
Тривалість робочого дня
Кількість вільних годин протягом робочого
ТС
3
дня
NB
115
Кількість вихідних днів у році
Кількість вільних годин протягом вихідного
NC
10
дня
Капітал особистого часу КЧ складається з капіталу робочого часу КР
і капіталу вільного часу КВ:
КЧ = КР + КВ
Капітал робочого часу визначається як:
КР= ( ВП – ВР) * NP* ТЧ = ___________ г.
Капітал вільного часу:
КВ = (ВП – ВР) * NР * ТС + ( ВП – ВР) * NВ * NС = _________ г.
Капітал особистого часу:
КЧ = КР________ + КВ________=__________ г.
Розрахунки показують, скільки є ресурсу часу, а саме скільки в
розпорядженні робочого та годин вільного часу.
Практичне завдання № 2. Інвентаризація цілій
Мета: визначення та формування особистих та професійних цілій.

Тривалість – 2 години
Інструкція: для виконання завдання слухачам пропонується
проаналізувати власні завдання та цілі, які ще не були реалізовані та
плануються у подальшому житті. На запропонованому прикладі
пропонується продовжити таблиці:
Досвід, який я ще хотів би придбати
Особистий
1. Бути впевненим у собі
2. Отримати водійські права
3. Оволодіти французькою мовою
4. Правильно розраховувати свій
час
5. ___________________
6. ___________________
7. ___________________
8. ___________________
9. ___________________
10. ________________

Професійний
1. Правильно планувати свій час
2. Навчитися правильно ставити
цілі і стежити за їх виконанням
3. Вміти виступати перед великою
кількістю людей
4. _____________________
5. _____________________
6. _____________________
7. _____________________
8. _____________________
9. _____________________

Бажання та справи, які я ще хотів би здійснити
В особистому житті
1. Купити машину
2. Стрибнути з парашутом
3. Придбати власну квартиру
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В професійній сфері
Пройти стажування в організаціях
різних країн
Самовдосконалюватися як керівник
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Практичне завдання № 3. Ситуаційний аналіз власних цілей.
Мета: визначення основних цілей та засобів їх досягнення.
Тривалість – 4 години.
Інструкція: Для досягнення поставлених цілей, особистих і
професійних, треба оцінити власні ресурси досягнення цих цілей. За
допомогою ситуаційного аналізу досягається відбір тих цілей з великої
кількості, які в значній мірі відповідають особистим, діловим якостям,
власним ресурсам і здібностям.
Ситуаційний аналіз включає декілька етапів:
1. Оцінку особистого балансу успіхів і невдач.
2. Оцінку сильних і слабких сторін.

3. Аналіз «мета-засіб».
Першим етапом визначте свої досягнення та фактори, за рахунок
чого вони були досягнути
Баланс особистісних успіхів
Мої успіхи та досягнення
Фактори
Бажання
вчитися,
розумові
Успішне закінчення школи
здібності
Навчання в НФаУ
Розумові здібності
Повага до професії,
Робота в ТОВ «Зелена аптека»
бажання бути незалежним

Наступним кроком визначте свої невдачі або негативні успіхи
Баланс невдач та негативних успіхів
Мої найбільші невдачі Здібності, яких мені не Як я подолав невдачі
вистачало
Періодичні
Впевненість у собі,
Участь у житті
ускладнення відносин з уміння слухати
колективу, поняття
колективом
співрозмовника і
власних помилок і
прислухатися до нього, вміння їх визнавати
здатність поступитися
Звільнення з роботи за Вміння правильно
Інтерес до роботи,
власним бажанням
планувати свій час,
хороші відносини з
працьовитість
колективом

На другому етапі після складання балансу особистих успіхів і невдач
необхідно оцінити сильні й слабкі сторони.
Сильні й слабкі сторони
Здібності
Сильні сторони
Слабкі сторони
Уміння працювати в Невміння
планувати
команді
час
Відповідальність
Відсутність
досвіду
Професійні знання
Працездатність
роботи
в
якості
та досвід
Прагнення підвищити керівника
кваліфікацію
_________________
___________________
_________________
___________________
_________________
___________________

Особисті здібності

Самостійність
Ініціативність
_________________
_________________
_________________

Упертість
Невпевненість в собі
Лінь
_________________
_________________
Деяка
знань

Інтелектуальні
здібності

Гнучкість розуму
Здатність до
самоосвіти
Інтерес до нового
_________________
_________________
_________________

Комунікаційні
здібності

Вміння
ладити
з
людьми
Бажання
знайти
спільну мову
_________________
_________________
_________________
_________________

Невпевненість
схильність настрою
Запальність
Упертість
_________________
_________________
_________________
_________________

поверховість

_________________
_________________
_________________
_________________

І на третьому етапі необхідно провести аналіз «мета – засіб»
Аналіз «мета – засіб»
Мета

Засіб
Отримання необхідних
Розвивати
знань, прояв ініціативи.
організаторські
та Участь у процесах
управлінські здібності прийняття рішень

Результат
Вміння формулювати
завдання,
розвиток
ініціативності,
досвід
роботи
в
колективі

Практичне завдання №. Побудова планів.
Мета:
удосконалення
вміння
володіти
технологіями
самоменеджменту.
Тривалість – 2 години.
Інструкція: на основі практичних занять №1-3 та технологій
самоменеджменту і тайм-менеджменту слухачам потрібно побудувати
план особистого життя та професійної діяльності.

План професійної діяльності
Цілі

Значимість

Професійний
розвиток
Просування
службовими
сходами

Строк

Дуже висока

Практичні цілі

Контроль

Самоосвіта,
ініціативність

2019

План особистісного життя
Сфера життя
Майно

Життєва мета
Авто
Квартира
Євроремонт

Значимість
Дуже висока
Висока
Висока

Строк
2019
2020
2021

Практичні
цілі

Контроль

Високооплачувана робота

Відпочинок та
розваги
Здоров'я
Підвищення
кваліфікації
Шлюб,
родина
Імідж

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових
екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не
зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів
подана в таблиці 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
не зараховано

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за
поточний та проміжний контроль.
Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються
Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти в умовах ЄКТС, яке прийнято в університеті із урахуванням
вагових коефіцієнтів:
– поточного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7;
– проміжного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3.
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його
оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних
досягнень студентів (табл. 2):
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Відмінний

100…90

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки,
робить аргументовані висновки,
рецензує відповіді інших студентів,
творчо виконує індивідуальні та
колективні завдання; самостійно
знаходить додаткову інформацію та
використовує її для реалізації
поставлених перед ним завдань;
вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань

може аргументовано
обрати раціональний
спосіб виконання
завдання й оцінити
результати власної
практичної діяльності;
виконує завдання, не
перед-бачені навчальною
програмою; вільно
використовує знання для
розв’язання поставлених
перед ним завдань

89….70

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці; узагальнює і систематизує
навчальну інформацію, але допускає
незначні огріхи у порівняннях,
формулюванні
висновків,
застосуванні теоретичних знань на
практиці

за зразком самостійно
виконує практичні
завдання, передбачені
програмою; має стійкі
навички виконання
завдання

Достатній

Практична підготовка

Студент

Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Задовільний

69…51

володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну має елементарні, нестійкі
частину навчального матеріалу з навички виконання
елементами логічних зв’язків, знає завдань
основні поняття навчального матеріалу

50…26

має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загапланує та виконує
льному обсязі навчального матечастину завдання за
ріалу; відсутні сформовані уміння та
допомогою викладача
навички; під час відповіді допущено
суттєві помилки

Незадовільний

Неприйнятний

25…1

Практична підготовка

Студент

студент не
матеріалом

володіє

виконує лише елементи
завдання, потребує
навчальним постійної допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними
індивідуальної та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом,
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються
при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не
здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації,
не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та
помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання,
що потребують однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та
не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений
бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним
ваговим коефіцієнтом.
Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою
100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака
після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою,
яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за
поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до
цілих.

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється
викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення
проміжного контролю.
8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» –
для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним
оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою
(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3.
8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня
опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі
навчальної дисципліни.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після
закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами
поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3)
контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час
заліку не передбачено.
Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені
в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за
поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16
балів).
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Вказуються за потреби.
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Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

