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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 

в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета і цілі 

Тенденції змін, що відбуваються в сучасному світі, потребують від 

сучасного фахівця таких знань, умінь і навичок, які б давали можливість 

людині миттєво реагувати на зміни середовища, з одного боку, а з іншого – 

змогу витримувати морально-психологічний і соціально-культурний натиск 

соціуму. Уміння самоорганізувати себе є нагальною потребою 

компетентного фахівця, основою його успішної професійної діяльності, 

запорукою особистісного зростання. Саме для цього покликаний 

самоменеджмент як цілеспрямоване та послідовне застосування наукових 

методів і практичних прийомів менеджменту для свідомого управління 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
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власною кар’єрою та особистим життям.  

Навчальна дисципліна «Самоменеджмент» надає можливість студентам 

оволодіти навичками управління особистісними ресурсами (власними 

часом, активністю і працездатністю, фінансами тощо), засвоїти технології 

саморозвитку, що надає змогу більш ефективно організовувати свою 

діяльність, брати на себе відповідальність за своє життя, професійне 

становлення та розвиток. 
Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально 

використовувати власні можливості, свідомо управляти ходом свого життя, 

долати перешкоди як у професійній, так і в особистій сфері, досягати 

успіху найефективнішим шляхом. 

Метою викладання дисципліни „Самоменеджмент” є оволодіння 

теоретичними знаннями і практичними навиками з питань особистісного 

розвитку менеджера, формування індивідуальних особливостей та 

поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівникові, розвиток 

навиків організовувати особисту працю. 

Завданням вивчення дисципліни «Самоменеджмент» є теоретична та 

практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань:  

 визначення особистісних цінностей та цілей менеджера;  

 управління саморозвитком особистості;  

 розвинення навичок ефективного керівництва;  

 організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;  

 застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації 

діяльності менеджера;  

 використання часу як ресурсу.  

Результати вивчення навчальної дисципліни її місце в освітньому процесі. 

Результати вивчення дисципліни «Самоменеджмент» є набуття 

теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні майбутньому 

керівникові, з метою ефективної самоорганізації та роботи з підлеглими, 

раціонального використання власного робочого часу і часу найманих 

працівників, розвиток soft-skills. 

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1699 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

3К 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

3К 4.  Здатність  застсовувати  знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 9. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо;  

ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 

ФК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом;  

ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1699


взаємодію при вирішенні професійних завдань; 

ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності; 

ФК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у практичній 

діяльності; 

ФК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних теорій лідерства; 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективної 

діяльності організації; 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства та командної роботи;  

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні, економічні наслідки 

функціонування організації; 

ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації; 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним та самокритичним. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
Лекцій 16 год Прак./сем. 14 год Самостійна робота 60 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 3 

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних теорій 

лідерства 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне 

використання підходів до мислення;. ознайомитися з методами 

управління ресурсом платоспроможності, методами управління 

ресурсом освіченості, методами управління ресурсом активності 

та працездатності, методами нейтралізації стресу; ознайомитися 

з функціями самоменеджменту; використовувати методи 

управління часом 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

семінари (індивідуальна та групова форма роботи); ділові ігри; 

презентації, дослідження, обговорення, експертиза проектних 

рішень, виконання курсової роботи. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 8 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективної діяльності 

організації 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитися з методологією самоменеджменту; визначити 

сутність поняття самоменеджмент, розвиток особистості, 

самоконтроль, самоорганізація, самоконтроль; застосовувати 

принципи етики в управлінні саморозвитком і бізнесом;  

аналізувати стилі керівництва людьми; концептуальний підхід 

до самоменеджменту Л. Зайверта; концепція особистісних 

обмежень М. Вудкока і Д.Френсіса; критерії ефективного 

самоменеджменту за теорією Кейт Кінан; ознайомитися з 

методами управління ресурсом платоспроможності, методами 

управління ресурсом освіченості, методами управління ресурсом 



активності та працездатності, методами нейтралізації стресу та 

управління часом 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

дослідження, обговорення, виконання творчих завдань. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 9 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства та командної роботи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках; 

аналізувати стилі керівництва людьми; визначати головні 

характеристики для ефективної командної роботи; будувати 

портрет сучасного лідера; формувати власні лідерські стратегії; 

управляти власною харизмою; використовувати матрицю 

атрактивності для оцінки власної харизматичності. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

дослідження, обговорення, виконання творчих завдань. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 12 

Оцінювати правові, соціальні, економічні наслідки функціонування організації 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитися з основним інструментом контролю власних 

фінансів; вивчити структуру доходів особистого фінансового 

планування, базові принципи підвищення ефективності витрат; 

ознайомитися з правилами накопичення грошей; планувати 

ділову кар’єру менеджера; формувати особистий план із 

працевлаштування; оптимізувати витрати часу; освоїти 

хронометраж як персональна система обліку часу; формувати 

цілі за методологією SMART 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

обговорення, виконання творчих завдань 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 14 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

ознайомитися з психогігієною та збереженням психічного 

здоров’я особистості; вивчити підходи до вирішення 

професійного вигорання; обирати адекватні стилі поведінки у 

конфлікті; вивчити закономірності взаємовідносин людей у 

конфліктних ситуаціях; вивчити причини виникнення 

конфліктів; вести себе в конфліктних ситуацій; ознайомитися з 

методами та принципами подолання стресу 
Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

обговорення, виконання творчих завдань. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 16 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним 



Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

формувати секрети успіху; формувати власний бренд; проводити 

нутрішній аудит особистості; оцінювати особистий і 

професійний розвиток; формувати комунікативні та інші 

навички; ознайомитися з елементами просування власного 

бренду  

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

командне вирішення завдань (групова форма роботи); 

дослідження, обговорення, виконання творчих завдань. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 
 

 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Теми лекційних занять: 

Змістовий модуль №1. Концептуальні основи самоменеджменту 

Тема 1. Теоретичні основи самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Техніка 

самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту 

Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д.Френсіса. 

Критерії ефективного самоменеджменту за теорією Кейт Кінан. Функції 

самоменеджменту. 

Тема 2. Управління ресурсом часу 

Сутність ресурсу часу. Методи аналізу витрачання часу. Методи 

управління часом. Сучасний тайм-менеджмент. Що повинен знати власник 

капіталу часу? Етапи проекту особистого реінженірингу. Хронометраж як 

персональна система обліку часу. Цілепокладання. Формування цілей за 

методологією SMART. Планування. Огляд задач і його роль у прийнятті 

рішень. Управління часом: інструменти досягнення конкурентної переваги. 

Пріоритети. Оптимізація витрат часу. Технологія досягнення результатів. 

Тема 3. Управління ресурсом активності та працездатності 

Поняття ресурсу активності та працездатності. Методи управління 

ресурсом активності та працездатності. Психогігієна та збереження 

психічного здоров’я особистості. Методи нейтралізації стресу. Підходи до 

вирішення професійного вигорання. Цільове планування розвитку 

менеджера. Планування особистої зайнятості  менеджера.  

Тема 4. Управління ресурсом освіченості 

Поняття ресурсу освіченості та освітнього потенціалу особистості. Методи 

управління ресурсом освіченості. Кар’єрний потенціал особистості. 

Планування ділової кар’єри менеджера. Сутність поняття, типи і фактори 

кар’єри. Формування особистого плану із працевлаштування. 

Тема 5. Управління ресурсом платоспроможності 

Поняття ресурсу платоспроможності. Методи управління ресурсом 

платоспроможностіОсновним інструментом контролю власних фінансів. 

Структура доходів особистого фінансового планування. Базові принципи 

підвищення ефективності витрат. Правила накопиченняперелік принципів 



особистісно-кризової поведінки, які дозволять уникнути помилок і з 

мінімальною шкодою пережити кризову ситуацію. 

 

Змістовий модуль №2. Саморозвиток та особливості формування 

власного бренду  

Тема 6. Способи позиціонування особистості. Формування власного 

бренду 

Секрети успіху. Песимістичний та оптимістичний сценарії розвитку 

особистості. Сутність понять «статус», «бренд». Особливості формування 

власного бренду. Внутрішній аудит особистості. Особистий і професійний 

розвиток. Комунікативні та інші навички. Результати розвитку особистості. 

Предмети власної гордості. Суспільне визнання. Елементи просування 

власного бренду. Брендбук. Правила життя. 

Тема 7. Розвиток лідерських якостей 

Сутність понять «лідерство», «менеджмент», «лідерські якості». Лідерство 

та управління: головні відмінності. Портрет сучасного лідера. Формування 

лідерських стратегій. Харизма та її особливості. Формування харизми. 

Способи досягнення харизми: використання матриці атрактивності, 

харизматичний міф, підвищення енергетики, формування переваг влади. 

Тема 8. Управління конфліктами 

Конфлікти у діяльності менеджера: поняття, структурні елементи та 

функції конфлікту. Закономірності взаємовідносин людей у конфліктних 

ситуаціях. Класифікація конфліктів та їх межі в управлінській діяльності.  

Причини виникнення конфліктів. Методи подолання конфліктних ситуацій. 

Міжособистісні конфлікти: суть, причини та роль керівника в їх 

профілактиці. Стилі поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. 

 

Теми практичних занять 

1. Побудова особистого плану і кар’єри. 

2. Побудова карти бажань. 

3. Аналіз витрат особистого часу. 

4. Визначення власного хронотипу і його використання у роботі. 

5. Діагностика рівня стресу і особистого вигорання. 

6. Планування власних фінансів і обґрунтування варіанту вкладення 

фінансових ресурсів особистості з метою їхнього збереження та 

примноження. 

7. Управління ресурсом освіченості. Побудова власної кар’єрограми.  

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні навички (письмове, вербальне, невербальне спілкування), 

здатність виступати публічно, здатність управляти власним часом (навики 

тайм-менеджменту), базові навички переговорів, уміння слухати і чути, 

навики гнучкості та адаптованості до ситуації, формування власної думки 

та прийняття рішення в умовах невизначеності, здатність управляти своїми 

емоціями та емоціями інших людей, ініціативність, лідерські навички, 

проявляти вміння системного мислення, вміння розуміти, характеризувати 



себе та своє соціальне оточення, обирати адекватні стилі поведінки у 

конфлікті. 

Форми та методи навчання 

Активні методи навчання: робота в групах, презентації, тренінги, 

семінаробговорення (дискусія), ситуативні задачі та навчальні ігри, метод 

кейсів, моделювання професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; 

метод проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; 

метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчанні та ін. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконати практичні завдання, вчасно здати модульні контролі знань, 

самостійну роботу, приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть 

досягнення встановлених результатів навчання, за попереднім 

погодженням з викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до кожного навчального 

завдання. При оцінюванні результатів роботи враховується: повнота і 

якість виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на завдання); 

вчасність виконання завдання (до 40% балів за завдання).  

За вчасне та якісне виконання практичних завдань студент отримує 

обов’язкових 60 балів, а також: 20 балів – модуль №1; 20 балів – модуль 

№2. Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання наукових робіт, 

есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

можуть вибрати самостійно та погодити із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
За кожним змістовим модулем проводиться по одному модульному 

контролю. Модульні контролі проводяться у тестовій формі на платформі 

https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу. 

У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали (10 

балів), рівень 2 – 6 запитань по 1 балу (6 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 

бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Порядок проведення поточних і семестрових контролів та інші документи, 

пов’язані з організацією оцінювання та порядок подання апеляцій 

наведений на сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 

долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовують наукові досягнення викладача курсу, 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ


механізми та процедури в освітньому процесі університету 

https://nuwm.edu.ua/sp  

Інформаційні ресурси 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма 

темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення; 

2. Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем та в цілому за 

курсом дисципліни; 

3. Волобуєв М. І. Самоменеджмент : опорний конспект лекцій. Київ : 

КНТЕУ, 2017. 58 с.  

4. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : 

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

Кузнеця, 2019. – 212 с 

5. В.В.Нетепчук, Самоменеджмент: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. 

354 с. 

6. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні 

інструменти розвитку особистості. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2012. 

382 с. 

7. Гоуелман Д. Емоційний інтелект. К. : «Vivat». 2018. 512 с. 

8. Брайан Трейси «Выйти из зоны комфорта. М. : «Манн, Иванов, Фербер». 

2013. 144 с. 

9. И. Манн «№1. Как стать лучше в том, что ты делаешь». М. 2013. 143 с. 

10. Г. Архангельский Организация времени. От личной эффективности к 

развитию фирмы. Питер. 2013. 267 с. 

11. Г. Архангельский, М. Лукашенко, С. Бехтерев Тайм-менеджмент. 

Полный курс. М. : «Альпина Паблишер». 2018. 311 с. 

12. https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1699, - електронна система 

дистанційного навчання MOODL 

13. Кінан, К. Самоменеджмент / К. Кінан: перек. з англ. Л.В. Квасницької; 

під ред. Н.В.Шульпіної. М.:Эксмо, 2016. 80 с. 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Відповідно до цього документа і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 

курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно з 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti.  Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/.  

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним положенням 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також студенти можуть самостійно 

на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. При 

https://nuwm.edu.ua/sp
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1699
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/


цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв’язок з 

очікуваними навчальними результатами дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатись представники бізнесу, 

що мають успішний досвід впровадження і практику застосування 

положень, принципів та інструментів самоменеджменту. 

Правила академічної доброчесності 

Перед початком курсу кожному студенту доцільно ознайомитися з 

«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 

контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 

оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності.  

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства 

стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, де передбачається 

колективна робота у мікрогрупах та проводяться презентації виконаних 

студентами робіт. Усі інші види робіт студент може виконувати 

самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У разі відсутності 

студента на занятті, що передбачає виконання колективної роботи, з 

поважної причини (підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 

відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати смартфони, 

планшети та ноутбуки. 

Оновлення 

Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть вноситися за ініціативою 

викладача, враховуючи зміни у законодавстві України, наукові досягнення 

у сфері самоменеджменту, управління власним життям, ефективних 

комунікацій, тайм-менеджменту та емоційного інтелекту, а також за 

результатами зворотного зв’язку зі студентами у порядку, визначеному 

нормативними документами НУВГП. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно змін у галузі психології та 

використання сучасних технологій навчання. За таку ініціативу студенти 

можуть отримати додаткові бали. 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/


Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 

академічну мобільність:  

  Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  

  Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 

господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 

року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних 

ресурсів:  

  електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki  

  Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-

avtoram  

  База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  

  Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-

dostupu-doresursiv-i-servisiv 
 

 

 

Лектор, к.с.г.н.,  

доцент кафедри менеджменту                                                             Судук О.Ю.  
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