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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Управління кар’єрою та тайм-

менеджмент                                                                       

До    

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Науково-навчальний інститут фінансів, 

економіки та менеджменту ім. Олега 

Балацького 

Розробники 

Валенкевич  Лариса Петрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління; 

Матвєєва Юлія Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, старший викладач 

кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Другий  рівень вищої освіти; НРК – 8 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

8 тижнів протягом бажано 7-8, 9-10 

семестри, але можна починаючи з 3-4 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 годин 

становить контактна робота з викладачем (16 

години лекцій та 16 години практичних 

занять), 118 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для усіх 

освітніх програм 

Передумови для вивчення дисципліни відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

     Метою навчальної дисципліни «Управління кар’єрою та тайм-менеджмент»                                                                    
формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, 

форми і методи управління кар’єрою, отримання практичних навичок 

самоіндентифікації та самопрезентації, з організації ефективного використання робочого 

часу.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

    Змістовий модуль 1 «Управління кар’єрою»  

Тема 1. Вступ до «Управління кар’єрою» 

 Вимоги сучасного суспльства та роботодавців до фахіців. Поняття кар’єри, 

основні етапи та види кар’єри. Кар’єрні якоря. Правило 3-х «С» 

Тема 2. Самопрезентаця для кар’єрного зростання.  

Пдготовка до початкового етапу кар’єри: складання резюме, матриця вибору, 

алгоритм написання, основні помилки. Співбесіда, види. SWOT- аналіз для 

підготовки до співбесіди. Загальні правила підготовки та питання для загального 

та стресового інтерв’ю. Вплив невербальної інформації на результат співбесіди. 

Самопрезентація на інших  етапах кар’єри. 

Тема 3 Самомотивація як рушійна сила кар’єрного зростання. 

Фактори впливу на зміни потенціалу особистості. Стилі управління. Делегування 

повноважень, принципи та методи. Розвиток ініціативності. Емоційний інтелект, 

стресостійкість. Професійне вигорання, способи його попередження та 

подолання. 

Тема 4. Вплив інформаційно-комунікативних процесів на кар’єрне зростання  

Поняття інформації та її види. Комунікаційний процес. Види нарад та засідань. 

Алгоритм підготовки доповіді. Презентація особистої діяльності (звіти). 

Переговори. 

 

Змістовний модуль 2 «Тайм-менеджмент»      

Тема 5. Сутністно-змістовна основа тайм-менеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент як 

інструмент для побудови успішної кар’єри. Робочий час та його основні елементи. 

Денний ритм та побудова графіку працездатності. Тайм-менеджмент за 

допомогою органайзера. 

Тема 6. Теоретичні аспекти планування особистої діяльності 

Система та основні принципи планування. Складання планів дня за допомогою 

метода Зайверта. Хронофаги. Прокрастинація.  Пріоритети, поняття та способи 

визначення. Кайроси. 

Тема 7. Методи та принципи тайм-менеджменту 

Принципи тайм-менеджменту: Паретто, 60х40, «First things first». 

Методи тайм-менеджменту: Ейзенхауера, Франкліна, метод швейцарського сиру, 

Уорена Баффетта, Гліба Архангельського, Мак-Гінесса та Яни Франк. 

Тема 8 Корпоративний тайм-менеджмент 

Зміст та поняття корпоративного менеджменту. Необхідність впровадження 

корпоративного менеджменту. Алгоритм впровадження корпоративного 

менеджменту.  Діагностика та атестація навичок тайм-менджменту 



 

 

 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 
виявляти та усувати проблеми щодо самоіндентифікації та самопрезентації 

власної особистості 

РН2 
творчо застосовувати знання теорії і практики з управління кар’єрою при 

виконанні функціональних обов’язків, будуючи імідж успішного фахівця 

РН3 
планувати та організовувати власний та підлеглих робочий час. 

 

РН4. 
вміти оцінювати власні сильні та слабкі сторони для особистісного розвитку та 

побудови кар’єри 

РН5. застосовувати принципи та методи раціональної органзації часу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні 

заняття (ПЗ). 

     Змістовий модуль 1 «Управління кар’єрою»  

     Тема 1. Вступ до  «Управління кар’єрою».  

    Л1 Вимоги сучасного суспільства та роботодавців до фахіців. Поняття кар’єри, 

основні етапи та види кар’єри. Кар’єрні якоря. Правило 3-х «С» 

     ПЗ1 1. 1. Міфи щодо отримання першого місця роботи 

2. Фактори, що впливають на успішну побудову кар’єру. 

3. Кар’єрні якоря. Правило 3-х «С» 

     Тема 2. Самопрезентаця для кар’єрного зростання.  

    Л 2 Підготовка до початкового етапу кар’єри: складання резюме, матриця 

вибору, алгоритм написання, основні помилки. Співбесіда, види. SWOT- аналіз 

для підготовки до співбесіди. Загальні правила підготовки та питання для 

загального та стресового інтерв’ю. Вплив невербальної інформації на результат 

співбесіди. Самопрезентація на інших  етапах кар’єри. 

   ПЗ 2 1. Матриця вибору. SWOT- аналіз. 

2. Види резюме, алгоритм написання та основні помилки при складанні резюме. 

3. Співбесіда, SWOT- аналіз для підготовки до співбесіди 

4. Загальні правила підготовки та питання для загального та стресового інтерв’ю 

5. Вплив невербальної інформації на результат співбесіди   

  Тема 3 Самомотивація як рушійна сила кар’єрного зростання. 

     Л 3 Фактори впливу на зміни потенціалу особистості. Стилі управління. 

Делегування повноважень, принципи та методи. Розвиток ініціативності. 



 

 

Емоційний інтелект, стресостійкість. Професійне вигорання, способи його 

попередження та подолання. 

    ПЗ 3 1. Загальні правила підготовки та питання для загального та стресового 

інтерв’ю 

2. Вплив невербальної інформації на результат співбесіди 

3. Фактори впливу на зміни потенціалу особистості 

4. Професійне вигорання, способи його попередження та подолання 

     Тема 4. Вплив інформаційно-комунікативних процесів на кар’єрне зростання  

Л 4 Поняття інформації та її види. Комунікаційний процес. Види нарад та засідань. 

Алгоритм підготовки доповіді. Презентація особистої діяльності (звіти). 

Переговори. 

 ПЗ 4 1 Поняття інформації та її види. Комунікаційний процес. 

2. Види нарад та засідань. Алгоритм підготовки доповіді. 

3. Презентація особистої діяльності (звіти). Переговори 

     Тема 5. Сутністно-змістовна основа тайм-менеджменту 

Л 5 Сучасні наукові погляди на сутність тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент як 

інструмент для побудови успішної кар’єри. Робочий час та його основні елементи. 

Денний ритм та побудова графіку працездатності. Тайм-менеджмент за 

допомогою органайзера. 

ПЗ 5 1. Тайм-менеджмент як інструмент для побудови успішної кар’єри. 

2. Денний ритм та побудова графіку працездатності 

3. Тайм-менеджмент за допомогою органайзера. 

     Тема 6. Теоретичні аспекти планування особистої діяльності 

Л 6 Система та основні принципи планування. Складання планів дня за 

допомогою метода Зайверта. Хронофаги. Прокрастинація.  Пріоритети, поняття 

та способи визначення. Кайроси. 

ПЗ 6 1. Система та основні принципи планування. Складання планів дня за 

допомогою метода Зайверта. 

2. Хронофаги. Прокрастинація. Кайроси. 

3. Пріоритети, поняття та способи визначення 

     Тема 7. Методи та принципи тайм-менеджменту 

Л 7 Принципи тайм-менеджменту: Паретто, 60х40, «First things first». 

Методи тайм-менеджменту: Ейзенхауера, Франкліна, метод швейцарського сиру, 

Уорена Баффетта, Гліба Архангельського, Мак-Гінесса та Яни Франк. 

ПЗ 7 1. Принципи тайм-менеджменту: Паретто, 60х40, «First things first» 

2. Методи тайм-менеджменту: Ейзенхауера, Франкліна, метод швейцарського 

сиру, Уорена Баффетта, Гліба Архангельського, Мак-Гінесса та Яни Франк. 

     Тема 8 Корпоративний тайм-менеджмент 

Л 8 Зміст та поняття корпоративного менеджменту. Необхідність впровадження 

корпоративного менеджменту. Алгоритм впровадження корпоративного 

менеджменту.  Діагностика та атестація навичок тайм-менджменту 

 ПЗ 8  1.  Необхідність впровадження корпоративного менеджменту. 

2. Алгоритм впровадження корпоративного менеджменту.   

3. Діагностика та атестація навичок тайм-менджменту 

 

 

 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-8 (студенти отримують лекційний матеріал 

задля попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1,5, 

6. 

НД 2. Підготовка виступів (групових та індивідуальних) за темами 4,8. 

НД 3. Підготовка до презентації та проведення презентацій до тем 2,3, 7 .  

НД 4. Написання фідбеків (зворотний зв'язок) після проведення ділових ігор та 

дискусій (СІ 5, СІ 6, СІ 11).  

НД 5. Виконання індивідуальних завдань до тем 2, 6. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. інтерактивні практичні заняття.  

МН4. модульне навчання; 

МН5. мозковий штурм; 

МН6. робота в «малих групах». 

Лекції-візуалізації спрямовані на формування розуміння основних 

теоретичних засад побудови кар’єри та організації часу (РН 1); .інтерактивні 

лекції дають уявлення студентам про існуючі системи організації власної кар’єри, 

в тому числі вміння самопрезентації та самоорганізації (РН 2);     інтерактивні 

практичні заняття спрямовані на розуміння та використання існуючих систем 

організації кар’єри та власного робочого часу та часу підлеглих (РН 3); . модульне 

навчання спрямовуються на систематизацію отриманих знань для побудови 

кар’єри та тайм-менеджменту (РН 4); , мозковий штурм спрямований на вміння 

використовувати світовий та вітчизняний досвід  у процесі процесі прийняття 

управлінського рішення (РН 5).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 



 

 

ЗАДОВІЛЬНО виконання 

задовольняє 

мінімальні  критерії 

3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

вхідний контроль, усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладачів в процесі виконання завдань, самооцінювання поточного завдання, 

обговорення та взаємооцінювання студентами,   

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом  семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки усних завдань (М2) та колективних дискусій (М3).  

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Модульний контроль 1: вхідний контроль у вигляді експрес-

контрольних-20 балів та ділова гра -20 балів  - всього 40 балів;  

2. Модульний контроль 2  - 40 балів; 

3. Підсумковий контроль – 20 балів. 

Форма підсумкового контролю – диф. залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує 

використання мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

 

Навчальна література (підручники, 

навчальні посібники) 

Менеджмент для бакалаврів : підручник 

: у 2 т. / за ред.. О.Ф.Балацького, О.М. 

Теліженка. – Суми : Університетська 

книга, 2009 . – Т.1 – 605                   

Савельєва В.С., Єськов О.Л. С 12 

Управління діловою кар’єрою. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 176 с.                                 

ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА 

ЛІТЕРАТУРА                                                          

1. Адміністративний менеджмент для 

магістрів: підручник/  за заг. ред. О.М. 



 

 

Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: 

Університетська книга, 2016 -872с.            

2. Швіндіна Г.О. Організація праці 

менеджера : конспект лекцій для студ. 

напряму 0306 "Менеджмент" усіх форм 

навчання та слухачів ЦПО 

/ Г. О. Швіндіна. — Суми : СумДУ, 

2011. — 133 с. 

3. Доброзорова О.В., Осадчук І.В. 

Організація праці менеджера [Текст]: навч. 

пос. - К.: Кондор, 2009. - 452 с 

4. Колпаков В.М. Організація праці 

менеджера [Текст]: навч.посіб. – К.- 

Персонал, 2008. – 432с. 

5. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера 

[Текст]: навч.посіб. – К.- Знання, 2007. – 420с. 

6. Шарма Р. Лідер без титулу/ Пер. з анг. Н. 

Лавської. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 

2017.-232с. 

7. Доусон Р. Мастерство общения в любой 

ситуации/Пер. з анг. В. Скоробагатов.-

Харків: Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2011. – 397с. 

8. Шапарь В.Б. Язык тела и эмоций: Харків- 

Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2010. -

381с. 

9. Кові С. 7 звичок надзвичайно ефективних 

людей: Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2015. -260с. 

10. Кові С. Восьма звичка. Від ефективності 

до величі/ Стівен Кові; [пер. с анг. О. 

Замойська] - Харків- Вид-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2019. -495 с. 

11. Чалдіні Р.  Психология влияния. Как 

научиться убеждать и добиваться успеха 

/Роберт Б. Чалдіні; [пер. с анг. О.С. 

Єпімахова]. – М. Ексмо, 2014. –416 с. 

12 Дахігг Ч. Сила звички/ Чарльз Дахігг  ; 

[пер. с анг. Г. Лелів] - Харків- Вид-во «Клуб 

сімейного дозвілля», 2019. -430 с. 

13. Максвелл Д. 21 беззаперечний закон 

лідерства/ Джон Максвелл; [пер. с анг. Т. 

Фролов] - Харків- Вид-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2019. -320 с. 

 



 

 

 


