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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4
Модулів: 2
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2

20
Практичні заняття:
28
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:

Семестр: 3-4
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом

Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72

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; 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
«Мікроекономіка», «Політекономія», «Маркетинг», «Історія та культура України» і є
підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Управління
витратами», «Організація виробництва».
Міждисциплінарні зв’язки «Маркетинг», «Історія та культура України», «Економіка
підприємства».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Для вибіркових навчальних дисциплін
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
Знання про:
- сутність основних понять і категорій самоменеджменту; напрями самоменджменту,
концепції саморозвитку;
- особливості планування особистісної роботи менеджера;
- основні засади організування діяльності менеджера, способи оптимального
організування та резервування часу, основні методики тайм-менеджменту;
- принципи самомотивування і самоконтролю, методики саморозвитку менеджера;
- напрямки формування якостей ефективного менеджера та розвитку менеджерського
потенціалу.

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 розкривати зміст логічних завдань методики саморозвитку менеджера;
- застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей.
Комунікація :
 Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
 Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною мовами.
Автономність та відповідальність .


Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування.
 Управління комплексними діями або проектами.
 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
Назви модулів / тем
(денна форма навчання)
(заочна форма навчання)

Модуль 1. Наукові підходи до самоорганізації управлінської праці
1.
Методологічні підходи
6
2
4
10
до самоменеджменту
2.
Планування
8
4
4
10
особистісної роботи
менеджера
3.
Планування
ділової 8
4
4
8
кар’єри менеджера
4.
Організування
6
2
4
8
діяльності менеджера
5.
Самомотивування
та 6
2
4
8
самоконтроль
менеджера
6.
Розвиток менеджера як 6
2
4
8
особистості
7.
Формування
якостей 4
2
2
8
ефективного менеджера
8.
Розвиток
4
2
2
8
менеджерського
потенціалу
Проміжний контроль
4
Разом за модулем
48 20 28
72
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Модуль І. Наукові підходи до самоорганізації управлінської праці
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 адміністративноорганізаційних 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) ЗАНЯТЬ.
Назва теми

Програмні питання

Кількіс
Література
ть
годин
1
2
3
4
Модуль 1. Теоретичні основи менеджменту. Основи інформаційного менеджменту
Тема 1.
Перелік питань:
Методологічні 1. Сутність, функції та цілі самоменеджменту
[1;3;4;8;9;12;21;2
підходи до
2. Складові самоменеджменту.
4
7]
самоменеджме 3. Етапи розвитку самоменеджменту
нту
4.Основні
теоретичні
концепції
самоменеджменту.
5. Принципи самоменеджменту.
Тема 2.
Перелік питань:
Планування
1. Цільове планування роботи менеджера.
[2;6;12;13;14;18;3
особистісної
2. Складові планування особистої діяльності
4
3;34;40;45;52]
роботи
менеджера.
менеджера
3. Процес розробки плану особистої роботи
менеджера
4. Правила і принципи ефективного
планування робочого часу.
5. Традиційні й комп'ютерні засоби
планування особистої роботи менеджера.
6. Особливості часу як ресурсу.
7. Хронометраж та раціоналізація часу.
Методи планування робочого часу: метод
«Альпи»,
система
управління
часом
Бенджаміна Франкліна, щоденник часу, таймменеджмент.
8. Інвентаризація та аналіз тимчасових
витрат: картка щоденного обліку часу А.
Гастєва, облік часу П.М. Кєрженцева, АВСхронометраж, фотографія робочого тижня,
хронометраж по Г.А. Архангельському,
журнал часу, аналіз щоденних перешкод часу
9. Основні види розподілу та кооперації
управлінської діяльності.
10. Вибір пріоритетних справ менеджера:
принцип Паретто; метод АВВ-аналізу; метод
Ейзенхауера.
11. Делегування повноважень. Основні
перешкоди делегуванню. Розподіл завдань.
12. Методи нормування управлінської
діяльності.
Тема
3. Перелік питань:
[5;15;16;20;22;24;
Планування
1.
Поняття
та
суть
кар’єри
в
26;28;31;32;35;37;
ділової кар’єри самоменеджменті,
4
43;49;57;58]
менеджера
2. Зміст поняття "ділова кар’єра". Види

ділової кар'єри.
3. Типологія кар’єри.
4. Моделі кар’єри: "сходи", "трамплін", "змія"
і "роздоріжжя" за Єгоршиним А.П.
5. Перелік факторів, що впливають на
побудову кар’єри та життєві умови.
6. Планування кар’єри. Порядок розробки
етапів кар’єри.
7. Етапи кар’єри та етапи життя. Шляхи
планування кар’єри.
8. Поняття про вибір кар’єри. Етапи вибору
кар’єри.
9. Планування та вибір кар’єрної стратегії.
Поняття кар’єрної тактики.
10. Цільове управління кар’єрою. Вимоги до
формування цілей кар’єри. Перелік та
класифікація можливих цілей кар’єри.
11. Управління діловою кар’єрою. Типи
підходів щодо будівництва кар'єри. Правила
управління кар'єрою.
12. Кар’єрограма та план розвитку кар’єри.
Тема 4.
Перелік питань:
Організування 1. Зміст та особливості управлінської праці.
діяльності
Мета, задачі, об′єкт, предмет, засоби,
менеджера
продукт, результати управлінської праці.
2. Види та класифікація управлінської
діяльності.
3. Сутність, значення та завдання наукової
організації праці.
4. Поняття робочого місця менеджера.
Основні вимоги до організації робочого місця
менеджера.
5. Робота з документами і кореспонденцією.
Ведення та раціоналізація телефонних
розмов.
6. Нарада. Методика підготовки та технологія
проведення нарад. Методи ефективного
проведення нарад.
7. Підготовка і проведення ділових бесід та
переговорів.
8. Підготовка і проведення виступів. Засади
ораторського мистецтва
Тема 5.
Перелік питань:
Самомотиву1. Поняття мотивації праці. Психологічні
вання
та теорії мотивації праці.
самоконтроль
2.
Зміст
самомотивації.
Особливості
менеджера
мотивації і самомотивації в діяльності
керівника.
3. Конфлікти у діяльності менеджера:
сутність і види.
4. Методи подолання конфліктних ситуацій.
5. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних
ситуаціях.
6. Функція контролю в самоменеджменті.

4

4

[2;6;13;14;20;22;2
7;28;36;41;42;45;4
7;50;51;54;55]

[3;6;11;16;20;22;2
4;25;29;30;32;38;4
1;44;46;48;52;53;5
5;57]

Зміст самоконтролю. Роль контролю і
самоконтролю в роботі менеджера.
Тема 6.
Перелік питань:
Розвиток
1. Розвиток менеджера як особистості.
менеджера як 2.
Визначення
ціннісних
орієнтирів
особистості
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.
Тема 7.
Перелік питань:
Формування
1. Формування професійно-ділових якостей
якостей
менеджера.
ефективного
2. Розвиток адміністративно-організаційних
менеджера
якостей менеджера.
3. Розвиток соціально-психологічних якостей
менеджера.
4. Розвиток моральних якостей менеджера.
Тема 8.
Перелік питань:
Розвиток
1. Сутність, види, напрями розвитку
менеджерськог менеджерського
потенціалу.
Складові
о потенціалу
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.
Разом

4

2

2

[1;4;7;12;16;18;21
;24;25;42;46;48;52
;56]

[6;7;14;16;18;21;2
5;27;29;46;48;49;5
2]

[1;3;7;12;13;14;16
;17;21;22;25;27;29
;32;39;42;46;49;53
;57;58]
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5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Розподіл годин на виконання СРС
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

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
Виконання тестових завдань та розв’язання

Кількість годин
Денна форма навчання
7
24
4
18

10

6.
5.

задач
Підготовка рефератів
Робота з інтернет-ресурсами

10
5

Завдання до самостійної роботи
Зміст самостійної роботи студентів
Кількіст
Форми
Література
ь годин
звітності
1
2
3
4
5
Модуль 1. Теоретичні основи менеджменту. Основи інформаційного менеджменту
Тема 1.
Перелік питань:
10
Конспект, [1;3;4;8;9;1
Методологічні 1. Еволюція наукового визначення
опитуван 2;21;27]
підходи до
вимог до менеджера.
ня
самоменеджме 2. Адаптивно-розвиваюча концепція
нту
самоменеджменту.
3. Менеджер – центральна фігура
системи управління персоналом.
4.
Критерії
ефективного
самоменеджменту.
Тема
2. Перелік питань:
10
Конспект, [2;6;12;13;
Планування
1. Практичне значення планування
відповіді 14;18;33;3
особистісної
особистої роботи менеджера
питання
4;40;45;52]
роботи
2. Види планів діяльності менеджера
менеджера
3. Особливості планування особистої
праці менеджера.
4. Методи планування особистої
діяльності менеджера.
5. Сутність та значення визначення
пріоритетності справ менеджера
6.
Система
управління
часом
Бенджаміна Франкліна
7. Облік та аналіз робочого часу
менеджера
8. Скорочення непродуктивних витрат
часу
9. Раціональний розподіл функцій між
керівником та працівниками апарату
управління.
10. Визначення функцій заступника та
рівня централізації управління.
11.
Організаційні
підходи
до
управлінської діяльності менеджера
12. Принципи самоорганізації роботи
менеджера
13. Напрямки практичної реалізації
принципу делегування повноважень
14. Техніка і форми передання
розпоряджень. Ключові принципи
розпорядчої діяльності.
Тема
3. Перелік питань:
8
Конспект, [5;15;16;20
Планування
1. Зміст поняття "ділова кар'єра" та
опитуван ;22;24;26;2
ділової кар’єри еволюція уявлень про кар'єру.
ня,
8;31;32;35;
менеджера
2. Характеристики і якості менеджера,
перевірка 37;43;49;5
необхідні для кар’єрного зростання.
огляду
7;58]
Назва теми

Тема
4.
Організування
діяльності
менеджера

Тема
5.
Самомотивува
ння
та
самоконтроль
менеджера

Тема
6.
Розвиток
менеджера як
особистості

3. Критерії та фактори успішної
кар’єри.
4.
Порівняльна
характеристика,
переваги та недоліки моделей кар’єри.
5. Вплив гендерних аспектів на
успішність кар’єри.
6.
Відношення
персоналу
до
кар’єрного зростання.
7. Фактори професійного росту
персоналу.
8. Принципи успішної реалізації
кар’єрної стратегії і тактики.
9. Американська і японська моделі
побудови кар’єри.
10. Процес управління кар'єрою на
різних її етапах.
11. Характерні моменти кар'єри.
12. Управління службово-професійним
просуванням
персоналу
на
підприємстві.
13. Кар'єра молодого спеціаліста.
Перелік питань:
1. Завдання менеджера в управлінні
діяльністю підприємства.
2. Види діяльності менеджера.
3. Основні принципи і напрями
наукової організації праці менеджера.
4. Забезпечення комфортних та
безпечних умов праці
5. Класифікація робочих місць.
6. Культура управлінської праці.
7. Збори. Методика підготовки та
технологія проведення зборів.
8. Ефективність діяльності менеджера.
Перелік питань:
1. Прийоми розвитку самомотивації у
співробітників. Демотивація.
2. Турбота про мотивацію 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.
Аспекти
самоорганізації,
самовдосконалення та самореалізації
менеджера
2. Детермінанти та механізми розвитку

джерел з
теми

8

Конспект,
відповіді
проблемн
і питання

[2;6;13;14;
20;22;27;2
8;36;41;42;
45;47;50;5
1;54;55]

8

Конспект,
опитуван
ня,
перевірка
огляду
Інтернет
джерел

[3;6;11;16;
20;22;24;2
5;29;30;32;
38;41;44;4
6;48;52;53;
55;57]

8

Конспект,
опитуван
ня

[1;4;7;12;1
6;18;21;24;
25;42;46;4
8;52;56]

особистості керівника.
3. Механізм розвитку особистості
керівника.
4. Харизматична влада керівника.
Розвиток харизматичних здібностей
особистості.
5. Внутрішньоособистісні проблеми
лідера. Відповідальність лідера.
Тема
7. Перелік питань:
Формування
1. Основні вимоги до менеджерів.
якостей
2.
Характеристика
управлінських
ефективного
ролей менеджера за Г. Мінцбергом.
менеджера
3. Якості, що визначають здібності
людини в управлінні собою.
4.Фактори професійної компетентності
менеджера.
Тема
8. Перелік питань:
Розвиток
1. Психо-фізіологічний потенціал.
менеджерськог 2. Типи творчої особистості.
о потенціалу
3. Характеристика керівника з творчим
підходом до виконання посадових
обов'язків.
4. Творче вирішення управлінських
проблем.
Проміжний контроль
Разом:

8

Конспект,
опитуван
ня

[6;7;14;16;
18;21;25;2
7;29;46;48;
49;52]

8

Конспект,
опитуван
ня

[1;3;7;12;1
3;14;16;17;
21;22;25;2
7;29;32;39;
42;46;49;5
3;57;58]

4
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Тематика індивідуальних (групових) завдань:
1. Самоменеджмент соціального працівника як наукова дисципліна і сучасна освітня та
управлінська технологія.
2. Ділова кар’єра як об’єкт самоменеджменту.
3. Закономірності, принципи і методи самоменеджменту соціального працівника.
4. Вибір стратегії трудової кар’єри як функція самоменеджменту.
5. Стратегії і соціальні технології працевлаштування як елементи самоменеджменту.
6. Самовизначення ділового профілю соціального працівника.
7. Адаптивний потенціал соціального працівника: технології самооцінки та
самореалізації.
8. Стійкість до кар’єрних стресів як мета і результат самоменеджменту.
9. Стратегічне управління діловою кар’єрою.
10. Суть та характеристика самоуправління як діяльності та мистецтва.
11. Зміст та види управлінських рішень в самоменеджменті.
12. Взаємозв’язок технології з проектуванням власної роботи менеджера.
13. Сучасні теорії мотивації та можливість їх використання в самоменеджменті.
14. Зовнішнє оточення особистості та його вплив на її розвиток.
15. Значення самоменеджменту для професійної діяльності фахівця-управлінця.
16. Теорії лідерства. Типологія лідерів.
17. Основні підходи до прийняття рішень в самоменеджменті.
18. Діагностика проблеми в самоменеджменті.
19. Вибір критеріїв та обмежень для прийняття рішень в самоменеджменті.
20. Умови ефективності управлінських рішень в самоменеджменті.
21. Види ділового спілкування в менеджменті.
22. Переваги оволодіння мистецтвом самоменеджменту.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять
(включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які винесені на самостійне
вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня підготовленості студента. Формами
проведення поточного контролю з дисципліни є:
1) усні опитування на семінарських заняттях;
2) участь в обговоренні питань на семінарах;
2) якість пошуку необхідної літератури тощо.
6.2. Форми і методи проміжного (модульного) контролю
Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння студентом
навчального матеріалу відповідної дисципліни.
Модульний контроль з дисципліни «Самоменеджмент та управління особистою
кар′єрою» проводиться у тестовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на
дисципліну – 1.
6.3. Форми і методи підсумкового контролю
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання. Завданням
підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу
дисципліни, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатність творчого
використання набутих знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що
випливає зі змісту дисципліни тощо.
Підсумковий контроль з дисципліни «Самоменеджмент та управління особистою
кар′єрою» проводиться у формі заліку.
Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами
навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних видів робіт
на семінарських заняттях і при самостійному опрацюванні тематичних питань.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється за
результатами поточного контролю.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Модульна контрольна робота
1. Термін “самоменеджмент”вперше було запропоновано:
а) В.Парето
б) Д.Ейзенхауером
в) Л.Зайвертом г) В.Андрєєвим
2. В аспекті послідовності виконання конкретних функцій, процес
самоменеджменту охоплює:
а) 4 фази б) 5 фаз в) 6 фаз г) 8 фаз
3. 3 групи правил оптимальної організації робочого дня вміщують в себе :
а) 21 правило
б) 23 правила
в) 25 правил
г) 27 правил
4. Здатність людини до придбання, оновлення та розвитку знань, умінь,
адаптації до змін в оточуючому середовищі протягом всього життя, це:
а) здатність до самоосвіти б) здатність до саморозвитку

в) уміння пристосовуватися

г) професійна майстерність

5. З якої кількості етапів складається “управління за цілями ” (МВО):
а) 3 етапів б) 4 етапів в) 5 етапів г) 6 етапів
6. Постановка цілей складається з виконання:
а) 2 етапів б) 3 етапів в) 4 етапів г) 5 етапів
7. Раціональне визначення того, як людина збирається досягти поставлених
перед собою цілей, це функція:
а) планування
б) постановка цілей
в) прийняття рішень г) інформація і комунікація
8. Час, витрачений менеджером на участь у заходах, де його присутність
обов’язкова, це:
а) умовно зайнятий робочий час
б) абсолютно зайнятий робочий час
в) особистий вільний робочий час
г) регламентований вільний робочий час
9. Дні і години, коли ймовірність виклику на наради як всередині організації,
так і поза нею дуже висока, це:
а) умовно зайнятий робочий час
б) абсолютно зайнятий робочий час
в) особистий вільний робочий час
г) регламентований вільний робочий час
10. Розпорядок роботи свого підрозділу, це для менеджера:
а) умовно зайнятий робочий час
б) абсолютно зайнятий робочий час
в) особистий вільний робочий час
г) регламентований вільний робочий час
11. Робочий час менеджера, що використовують для роботи з поштою, для
телефонних розмов, ділових зустрічей, підготовки доповідей і звітів,
відвідування сторонніх організацій у прийомні години, це:
а) умовно зайнятий робочий час
б) абсолютно зайнятий робочий час
в) особистий вільний робочий час
г) регламентований вільний робочий час
12. Термінові/важливі справи, термінові/менш важливі справи, менш
термінові/важливі справи, менш термінові/ менш важливі справи, це критерії
визначення пріоритетності за:
а) принципом Паретто
б) принципом Ейзенхауера
в) АБВ аналізом
г) методом «Альпи»
13. Згідно якої методики 80% кінцевих результатів діяльності менеджера
досягається за 20% витраченого часу?
а) принципом Паретто
б) принципом Ейзенхауера
в) АБВ аналізом
г) методом «Альпи»
14. Скільки видів біоритмів людини Ви знаєте?

а) 3

б) 5

в) 4

г) 6

15. Скільки задач включає в себе контроль, як функція самоменеджменту?
а) 2 б) 3
в) 4 г) 5
16. Скільки видів контролю розрізняють в самоменеджменті?
а) 4 б) 3
в) 5 г) 6
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Сутність, цілі та завдання самоменеджменту.
2. Самоменеджмент як наука та сучасна освітня технологія.
3. Визначення та еволюція самоменеджменту. Основні принципи самоуправління.
4. Основні функції самоуправління.
5. Суть управлінських функцій. Загальні (адміністративні) функції управління.
6. Конкретні функції управління, їх взаємозв’язок із загальними функціями.
7. Зміст функції “Планування”. Методи організаційного планування.
8. Концепція функції “Організування” та структура організаційної діяльності.
9. Мета та зміст функції самоменеджменту “самоаналіз”.
10. Планування як функція самоменеджменту та його значення.
11. Організація як функція самоменеджменту та його значення.
12. Мотивація як функція самоменеджменту та його значення.
13. Контроль як функція самоменеджменту та його значення.
14.
Самоменеджмент як результат психологізації та соціологізації сучасного
управління.
15. Самоменеджмент як управління саморозвитком і самоорганізацією
соціального працівника.
16. Самоменеджмент як наукова дисципліна.
17. Функції самоменеджменту.
18. Кар’єра людини у соціологічному визначенні.
19. Ділова кар’єра як об’єкт самоменеджменту.
20. Службова кар’єра як просування службовими сходами.

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.
Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову
оцінку за традиційною шкалою
Оцінка за традиційною шкалою
Підсумковий бал
залік
90-100
89-70
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25

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):
Таблиця 2.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
Теоретична підготовка
Практична підготовка
досягнень
шкала
Студент
може аргументовано
вільно володіє навчальним матеобрати раціональний
ріалом, висловлює свої думки,
спосіб виконання
робить аргументовані висновки,
завдання й оцінити
рецензує
відповіді
інших
результати власної
студентів,
творчо
виконує
практичної діяльності;
індивідуальні
та
колективні
виконує завдання, не
Відмінний
100…90 завдання; самостійно знаходить
перед-бачені
додаткову
інформацію
та
навчальною
використовує її для реалізації
програмою; вільно
поставлених перед ним завдань;
використовує знання
вільно використовує нові інфордля розв’язання
маційні
технології
для
поставлених перед ним
поповнення власних знань
завдань
вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
за зразком самостійно
практиці;
узагальнює
і
виконує практичні
систематизує
навчальну
завдання, передбачені
але
допускає
Достатній
89….70 інформацію,
програмою; має стійкі
незначні огріхи у порівняннях,
навички виконання
формулюванні
висновків,
завдання
застосуванні теоретичних знань
на практиці
володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на
рівні
запам’ятовування
має елементарні,
відтворює
певну
частину
нестійкі навички
Задовільний
69…51
навчального
матеріалу
з
виконання завдань
елементами логічних зв’язків,
знає
основні
поняття
навчального мате-ріалу
має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загальному обсязі навчального мате- планує та виконує
ріалу;
відсутні
сформовані частину завдання за
Незадовільний
50…26
уміння та навички; під час допомогою викладача
відповіді
допущено
суттєві
помилки

100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала
Неприйнятний

25…1

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
виконує лише елементи
завдання, потребує
студент не володіє навчальним
постійної допомоги
матеріалом
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.
Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

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

Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з
обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення.
Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що
переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.
Таблиця 4.
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.
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.
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).
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