
1. Код: ________________; 

2. Назва: Самоменеджмент; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 рік 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:4 семестру; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6(зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Нетепчук В.В., ст. викладач 

кафедри менеджменту. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначати особистісні цінності та цілі менеджера; 

• формулювати філософію і стратегію самоуправління;  

• управляти саморозвитком особистості; 

• програмувати власну професійну кар’єру і планувати персональний розвиток. 

• демонструвати навички ефективного керівництва; 

• демонструвати навички організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;  

• застосовувати різні підходи до вирішення проблеми; 

• здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне використання підходів до мислення; 

• застосовувати принципи етики в управлінні саморозвитком і бізнесом; 

• демонструвати соціальну відповідальність; 

• застосовувати   сучасні   принципи  наукової  організації праці менеджера; 

• застосовувати інструменти побудови самокерованих систем; 

• використовувати час як ресурс; 

• обирати адекватні стилі поведінки у конфлікті; 

• демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках; 

• аналізувати стилі керівництва людьми; 

• здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів; 

• управляти потоком відвідувачів; 

• складати та оформляти документи.  

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, диспути та дискусії,  ситуативні задачі, 

індивідуальні завдання, тематичні тести, обговорення, самостійна робота, модульні контрольні роботи, 

екзамен; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Психологія і педагогіка, Основи 

менеджменту, Вступ до спеціальності. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

12. Зміст курсу(перелік тем): Методологічні підходи до самоменеджменту. Складові ефективного 

самоменеджменту. Управління мисленням і самоменеджмент. Про підготовку і  рівні компетентності 

менеджера. Планування особистої зайнятості  менеджера. Етика і соціальна відповідальність менеджера. 

Ефективне використання робочого часу. Організація нарад і ведення ділових бесід. Організовування 

діяльності менеджера. Конфлікти в управлінській діяльності. Формування якостей ефективного менеджера. 

Лідерство і розвиток менеджерського потенціалу. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Нетепчук В.В., Самоменеджмент: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП,2013. –  354 с. 

2. Кінан К., Самоменеджмент / К. Кінан: перек. з англ. Л.В. Квасницької; під ред. Н.В.Шульпіної. - 

М.:Эксмо, 2006. - 80с. 

3. Зайверт Л. Ваш час - у Ваших руках / Л. Зайверт: перек. Л.Н. Цедиліна.- М.: ІНФРА-М, 2005. - 268 с. 

(Вказати відповідно до ДСТУ 8302:2015) 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

32год. лекцій, 30год. лабораторних робіт, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні завдання. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                         Кожушко Л.Ф., професор, доктор технічних наук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ________________; 

2. Title:personal managemen; 

3. Type:compulsory; 

4. Higher education level:the first (Bachelor's degree); 

5.Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Netepchuk V.V. 

senior teacher of managementdepartment. 

9. Resultsofstudies:after the study of discipline, a studentmust be capable: 

- to determine personality values and aims of manager; 

- to formulate philosophy and strategy of self-government;  

- to program an own professional career and plan thepersonal development. 

- to demonstrate skills of effective guidance; 

- to demonstrate skills of organization of administrative activityof managers of different levels;  

- to apply the different going near the decision of problem; 

- to carry out administrative influence on other through thecomplex use of going near thinking; 

- to apply principles of ethics in a management and business; 

- to demonstrate social responsibility; 

- to apply modern principles of scientific organization of labourof manager; 

- to apply the instruments of construction of the systems; 

- to use time as resource; 

- to elect adequate styles of behavior in a conflict; 

- to demonstrate leadership in social and business relations; 

- to analyse styles of guidance people; 

- to carry out preparation and realization of the businessmeeting 

10. Formsoforganizingclasses:training classes, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplinesprecedingthestudyofthespecifieddiscipline: 

Psychology and pedagogics, Management Bases, Prelude, Are of speciality. 

12.Coursecontents: 

• Methodological approaches . 

• Constituents of effective development. 

• Management thinking .  

• About preparation and levels of competence of manager.  

• Planning of the personal employment of manager. 

• Ethics and social responsibility of manager. 

• Effective use of business hours. 

• Organization of conferences and conduct of businessconversations.  

• Organization of activity of manager.  

• Conflicts in administrative activity.  

• Forming of internalss of effective manager.  

• Leadership and development of manager's potential. 

13. Recommended educational editions:  

1. NetepchukV.V.., Самоменеджмент: Навч. manual. it isRivne: NUWM, 2013. are 354 p.s 

2. Кінан К., самоменеджмент / of К. Кінан : перек. from theeng of Л.В. Квасницької; under ред. Н.В.Шульпі

ної. - М.: Эксмо, 2006. - 80с. 

3. Зайверт Л. Your time - in Your hands / of Л. Зайверт : перек. Л.Н. Цедиліна.- М. : ІНФРА-м, 2005. – 268 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 32 hoursд. practicalclasses – 30 hours, independent work – 118 hours. Together – 180 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and 

role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific research, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Finalcontrol (40 points):examwritten. 

16. Languageofteaching:ukr. 

 

Manager of department                        Kojuchko L.F., professor, doctor ofengineering sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


