
ПЕРЕДМОВА
Реформування економіки в Україні та зміна підходів до системи управління різних

суб'єктів  господарювання  спонукають  до  перегляду  змісту  теоретичної  й  практичної
підготовки  спеціалістів  в  сфері  управління.  В  зв'язку  з  цим,  актуальною  стає  проблема
підготовки  висококваліфікованих  спеціалістів  з  навиками  ефективного  керівництва  і
самоуправління.  Дисципліна  «Самоменеджмент» спрямована на посилення компетентісної
складової таких спеціалістів, та їхньої готовності до майбутньої фахової діяльності. 

Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Самоменеджмент»  є  оволодіння
теоретичними  знаннями  і  практичними  навичками  з  питань  особистісного  розвитку;
формування  індивідуальних  особливостей  та  поведінкових  навичок;  розвиток  умінь
організовувати особисту працю та спонукати інших до діяльності . 

Завданням  вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із
питань: 

- визначення особистісних цінностей та цілей; 
- управління саморозвитком особистості; 
- розвинення навичок ефективного керівництва; 
- організація управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; 
- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації; 
- використання часу як ресурсу. 
Об’єктом  і  суб'єктом  самоменеджменту  є  людина  як  біосоціальна,  духовна,

інформаційно-енергетична система в процесі досягнення поставлених цілей. 
Предметом  її  вивчення  є  процес  самоуправління  життєдіяльністю  і  діяльністю

людини як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності й універсума. 
Після  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими

компетентностями: 
загальними:

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

спеціальними:
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК11. Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку. 

Методи та форми навчання: 
Методика  вивчення  курсу  базується  на  синтезі  лекцій,  практичних  занять,  які

передбачають : 
- вивчення основних аспектів теми у тісному зв`язку з практикою; 
- ігрове (імітаційне) планування діяльності здобувачів вищої освіти на семінарах, яке є

різновидом рольової гри, що стимулює активність здобувачів, привчає їх до праці у групі
фахівців; 

- налагодження міжпредметних зв`язків; 
- метод розвитку системного, творчого мислення – формування у здобувачів вищої

освіти  умінь  і  навичок  виявляти  взаємозв`язки  між  окремими  факторами  проблемами  та
знаходити оптимальне рішення; 

-  метод  конструктивного  навчання  –  тобто  прищеплення  здобувачам  вищої  освіти
практичних навичок усунення конкретних помилок на певній ділянці роботи. 

-  проблемність  (у  процесі  навчання  розглядаються  проблеми  реального  життя,
пов`язані з інтересами і потребами тих, хто навчається); 

- узгодженість та системність цілей навчання; 
- орієнтованість на життєвий досвід здобувачів вищої освіти; 
-  навчання  за  принципом  поступового  ускладнення  завдань  –  “від  простого  –  до

складного”, “від відомого – до невідомого”. 
-  націленість  на самонавчання  (викладач лише допомагає здобувачам вищої  освіти

вчитися); 



- професійний вишкіл (уміння застосовувати на практиці отримані знання є ключовим
елементом концепції навчання); 

- зворотний зв`язок (здобувачі вищої освіти постійно отримують оцінку своїх зусиль). 
Навчальний  процес  здійснюється  у  формі  лекцій,  тестових  завдань,  усних  та

письмових відповідей на теоретичні запитання, ситуаційні завдання, запитання понятійного
апарату тощо. 

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Поточний  контроль
проводиться у вигляді підготовки індивідуальної роботи, написанні поточних контрольних
робіт. Підсумковий контроль передбачено проводити у формі диференційованого заліку. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Програмні результати навчання: 

ПРН11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.
ПРН12.  Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у
тому числі демонструвати лідерські якості.
ПРН18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за
потреби визначати зміст запиту до супервізії.


