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ВСТУП 

 

 

Анотація  

Самоменеджмент є технологією оптимального самоорганізування менеджера для 

досягнення значущих для нього особистісних цілей у взаємозв'язку із цілями 

очолюваної ним організації. Водночас уміння самоорганізуватися є загальнолюдською 

компетенцією, яка сприяє не тільки професійному та діловому зростанню, а й 

формуванню успішної всебічно розвиненої особистості. Напрямами самоменеджменту 

є цілепокладання, менеджмент часу, самоорганізування у стресових ситуаціях, 

менеджмент іміджу, менеджмент психологічних ресурсів, управління комунікаціями, 

об'єднані в різноманітні концепції розвитку особистості. 

Ключові слова: комунікації, культура, лідерство, стрес, ціль, час. 

 

 

Abstract  

Self-management is a technology of optimal self-organization of the manager to 

achieve important for him personal goals in conjunction with the goals of the organization 

headed by him. At the same time, the ability to self-organize is a universal competence that 

contributes not only to professional and business growth, but also to the formation of a 

successful fully developed personality. Areas of self-management are goal setting, time 

management, self-organization in stressful situations, image management, management of 

psychological resources, communication management, combined into various concepts of 

personality development. 

Key words: communications, culture, goal, leadership, stress, time. 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів – 4 Галузь знань  

  

07 

"Управління і 

адміністрування" 

  

  

  

Обов'язкова  

Модулів – 1 Рік підготовки:  

Змістових модулів – 1 1-й   – 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету  

  

  

Спеціальність   

073 

"Менеджмент" 

  

  

  

Освітня програма  

"Менеджмент організацій і 

адміністрування" 

Семестр  

2-й  –  

Лекцій  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Не передбачене 

15 год.  – 

Практичні, семінарські  

30 год.  

Загальна кількість 

годин 120 

Лабораторні  

– – 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних – 3 

 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

Самостійна робота (реферат, 

аналітичний огляд, есе) 

75 год. – 

Індивідуальні завдання: 

– год.  

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Самоменеджмент» – формування 

загальної компетентності шляхом освоєння сучасних прогресивних підходів до 

організації робочого часу та робочого простору менеджера, методів та інструментів 

інформаційного моделювання управлінських процесів. 

Завданням навчальної дисципліни «Самоменеджмент» є формування у 

здобувачів освіти відповідно до освітньо-професійної програми загальних та фахових 

компетентностей: 

• ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• ЗК 14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 



 

 

• CК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо  

• СК 14. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння дисциплінами 1 курсу 1 

семестру ("Психологія управління"). 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни "Самоменеджмент" передбачає формування та 

розвиток у студентів таких результатів навчання: 

• РН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

• РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

• РН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

• РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії: 

• управляти розподілом робочого часу та володіти прийомами і методами його 

ефективного використання, уміти ставити цілі перед собою та колективом; 

• уміння налагоджувати та вести комунікації різними способами між різними 

рівнями та на одному рівні в організації та поза нею; 

• формувати й управляти колективами, сприяти розвиткові організаційних 

культур. 

Випускники освітньої програми "Менеджмент організацій і адміністрування" 

мають сформоване аналітичне, критичне та креативне мислення, мають навички 

цілепокладання та використання обмежених ресурсів часу і простору для досягнення 

життєвих та організаційних цілей; здатні застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності власної діяльності та навчати інших. 

 

5. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Методи та прийоми самоменеджменту. 

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Предмет, мета, функції, принципи дисципліни. Сучасні наукові погляди на 

сутність самоменеджменту. Критерії ефективного самоменеджменту. 

Література: [1 с. 5-20, 2 с. 6-15, 3 с. 6-30] 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

Цільове планування роботи менеджера. Основні види розподілу та кооперації 

управлінської діяльності. Технологія проведення нарад та зборів. Класифікація й 

основні функції переговорів. 



 

 

Література: [1 с. 33-53, 2 с. 15-24, 3 с. 32-70] 

Тема 3. Організовування діяльності менеджера 

Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Сутність, 

значення та завдання наукової організації праці. Основні вимоги до організації 

робочого місця менеджера. Методи і засоби раціональної обробки текстових 

матеріалів. 

Література: [2 с. 24-55, 3 с. 72-97] 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, 

стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. 

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і 

поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних ситуацій. 

Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії 

в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях. 

Література: [2 с. 56-67, 3 с. 99-122] 

Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера 

Розвиток менеджера як особистості. Формування професійно-ділових якостей 

менеджера. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера. Розвиток 

соціально-психологічних якостей менеджера. Розвиток моральних якостей менеджера 

Література: [1 с. 119-131, 3 с. 123-181] 

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Творчий 

потенціал особистості. 

Література: [1 с. 59-73, 3 с. 183-230] 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма  

усього  
у тому числі  

лек  пр  лаб  с.р.  

Змістовий модуль 1. Методи та прийоми самоменеджменту. 

Тема 1. Методологічні підходи до 

самоменеджменту 

20 4 2 - 14 

Тема 2. Планування особистої роботи 

менеджера 

20 6 4 - 10 

Тема 3. Організовування діяльності 

менеджера 

20 6 4 - 10 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль 

менеджера 

20 6 2 - 12 

Тема 5. Формування якостей ефективного 

менеджера 

20 4 2 - 14 



 

 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма  

усього  
у тому числі  

лек  пр  лаб  с.р.  

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 20 4 1  15 

Разом за змістовим модулем 1 120 30 15 - 75 

Разом за курсом  120 30 15 - 75 

 

Теми семінарських занять  

№  

з/п  
Назва теми 

Кількість годин  

Денна форма   Заочна форма   

1  Методологічні підходи до 

самоменеджменту 

2  - 

2   Формування якостей ефективного 

менеджера 

2  - 

3 Розвиток менеджерського потенціалу 1 - 

  Разом  5  - 

 

Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин  

Денна 

форма   

Заочна 

форма   

1   Планування особистої роботи менеджера 4 - 

2  Організовування діяльності менеджера 4  

3 Самомотивування та самоконтроль менеджера 2 - 

  Разом  10 - 

 

Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

здійснено за затвердженими в НУК нормами (див. табл.). 

Завдання для самостійної роботи   

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин  

Денна форма   Заочна форма   

1  Підготовка до лекцій   15 - 

2  Підготовка до практичних робіт   10 - 

3  Підготовка до семінарів   10 - 

4  Реферат  25 - 

5  Підготовка до екзамену   15 - 



 

 

 Разом  75 - 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Не передбачено 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Самоменеджмент" є:  

• усні відповіді під час семінарських занять; 

• виконання практичних завдань та розгляд ситуацій на практичних заняттях; 

• модульна контрольна робота у вигляді стандартизованих тестів; 

• екзамен; 

• аналітичні звіти, реферати, есе; 

• презентації результатів виконаних завдань; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю   

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. Поточні оцінки – це оцінки проміжного 

(поточного) контролю протягом семестру. 

Поточний контроль проводиться на кожному занятті. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за темою семінарського заняття та 

широти кругозору зі споріднених тем (у тому числі з урахуванням самостійно 

опрацьованого матеріалу) та набутих практичних навичок під час виконання завдань та 

розгляду ситуацій на практичних заняттях. 

На семінарському занятті поточний контроль виконується у формі виступів та 

участі у дискусіях. На практичному занятті поточний контроль виконується у формі 

перевірки виконання завдань. Поточний модульний контроль виконується у формі 

тестів під час модульних контрольних робіт. Контроль самостійної роботи проводиться 

у формі перевірки наявності та повноти змісту конспекту лекційного матеріалу, 

виступу на семінарських заняттях, розвязування задач на практичних заняттях, 

перевірки реферату за обраною темою. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією 

для виставлення екзамену і враховуються викладачем при виставленні підсумкової 

оцінки (балів) з даної дисципліни. Питома вага поточного контролю складає до 60 

балів. 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням проміжних оцінок 

набрав протягом курсу понад 20 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки іспиту. 



 

 

Інформація щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 

наведена в таблиці нижче. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та їх оцінювання 

Оцінка Критерії оцінювання  

Відповіді на семінарських заняттях 

5  

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4  
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3  
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

2  
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія.  

1  Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0  Здобувач не дає відповіді.  

Відповіді на практичних заняттях 

5 
Завдання виконані самостійно, без помилок, відповіді містить 

аргументовані висновки. 

4 
Завдання виконані самостійно, можуть містять несуттєві помилки та 

неточності. Відповідь достатньо обґрунтована 

3 

Завдання виконані самостійно, відповіді містити суттєві помилки та 

неточності, неправильне використання формул, арифметичні помилки. 

Відповідь частково обґрунтована 

2  

Завдання виконані за допомогою викладача або інших здобувачів вищої 

освіти, відповіді можуть містити суттєві помилки та неточності. 

Відповідь частково обґрунтована.  

1  Виконані завдання містять значну кількість помилок, відповіді не 

обґрунтовані. 

0  Здобувач не дає відповіді. 

Підготовка реферату 

10 Зміст реферату відповідає заданій темі, частини тексту логічно 

пов'язані, він містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 

міжпредметні зв’язки; висновки аргументовані, окреслені перспективи 

подальшого дослідження. Наявні посилання на актуальну літературу та 

інші джерела. Оформлення відповідає вимогам. Терміни здачі не 

порушені 

9 Зміст відповідає заданій темі; частини тексту логічно пов'язані, він 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, міжпредметні зв’язки; 

висновки аргументовані, окреслені перспективи подальшого 

дослідження. Наявність посилань на використану літературу та 



 

 

відповідність оформлення роботи стандарту. Робота виконувалась не 

систематично та подана на перевірку з порушенням термінів. 

8 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Терміни здачі не порушені. 

7 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

6 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам. Терміни 

здачі не порушені 

5 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Терміни здачі не порушені 

4 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

3 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 

Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Терміни здачі не 

порушені 

2 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 

Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Робота виконувалась 

не систематично та подана на перевірку з порушенням термінів 

1 Зміст реферату не відповідає темі, частини тексту не мають логічного 

зв'язку, аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних зв’язків; 

висновки не аргументовані. Оформлення не відповідає вимогам. 



 

 

0 Здобувач не виконав реферат 

Питання на іспиті 

10 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. 

9 

Володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

8 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. При викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності. 

7 

Володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. 

6 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності  

5 

Володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, без глибокого аналізу, 

обґрунтування, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки 

4 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

неточності. 

3 

Фрагментарно, поверхово викладає навчальний матеріал під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 



 

 

2 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. 

1 
Не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 Максимальна оцінка 40 балів (4 питання по 10 балів) 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних відповідей,%  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

Бал  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Оцінювання поточного рівня навчальних успіхів здобувачів вищої освіти 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів  

Денна форма  Заочна форма  

Виконання практичних завдань  5 х 5 балів = 25 балів - 

Участь у семінарських заняттях   3 х 5 балів = 15 балів  - 

Поточний модульних контроль  1 х 10 балів= 10 балів  - 

Самостійна робота 1 х 10 балів = 10 балів - 

Всього  60 - 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання   

  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

ЗМ 1 

Т1  

Семінарське заняття №1. 

Методологічні підходи до 

самоменеджменту 

5 

- - 

Т2 

Практичне заняття №1. 

Планування особистої роботи 

менеджера 

5 

- - 

Т2 

Практичне заняття №2. 

Планування особистої роботи 

менеджера 

5 

- - 

Т3 

Практичне заняття №3. 

Організовування діяльності 

менеджера 

5 

- - 

Т3 

Практичне заняття №4. 

Організовування діяльності 

менеджера 

5 

- - 



 

 

  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

Т4 

Практичне заняття №5. 

Самомотивування та 

самоконтроль менеджера 

5 

- - 

Т5 

Семінарське заняття №2. 

Формування якостей 

ефективного менеджера 

5 

- - 

Т6  

Семінарське заняття №3. 

Розвиток менеджерського 

потенціалу 

5 

- - 

СРС Реферат, есе, аналітичний звіт 10   

ПМК  Тест  10     

Підсумковий 

контроль  
Екзамен  40      

Сума    100    100  

  

9. Засоби навчання  

У навчальному процесів використовуються ПЕОМ (ноутбук), проектор, 

інтерактивна дошка з ПЗ Smart notebook, офісне ПЗ, Інтернет-браузер. 

  

10. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основна література  

1. Лугова В. М. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019. 212 с. 

2. Шевченко В. С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Менеджмент і 

адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату всіх форм 

навчання спеціальності 073 – Менеджмент). Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. 

91 с. 

3. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Селютін. Х. : 

ХДУХТ, 2017 

 

Допоміжна література  

4. Аллен Д. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 368 с. 

5. Васильченко Ю. Л. Механизмы времени. Тайм–менеджмент: теория и практика 

/Ю. Л. Васильченко. – К.: Наша культура и наука, 2001. – 220 с. 

6. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Перевод с англ. – М., 2010. – 

334 с. 



 

 

7. Колпаков В.М. Самоменеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2008.-528с. 

8. Самоменеджмент: нав. посібник / О. А. Крикун. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 

2014. – 344 с. 

9. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навчальний посібник /Л. 

Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 191 с. 

10. Синица А.В. Организация рабочего времени как составляющая самоменеджмента 

руководителя / А.В. Синица // Вестник Сумского национального аграрного 

университета. – 2012. – № 3 (51). – С. 74-80. 


