
 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Самоменеджмент 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Матвєєва Ю.Т., к.е.н., старший викладач кафедри 

управління  

Рівень вищої освіти 
перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
3-4 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Самоменеджмент" є оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; 

формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які 

необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь 

організовувати особисту працю. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

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. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

ТЕМА 1 СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ОСНОВА САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Причини виникнення 

самоменеджменту. Технології самоменеджменту. Концепції самоменеджменту: 

концепція ЛотараЗайверта, концепція М.Вудкока і Д.Френсіса, концепція В.А. 

Андрєєва, концепції А.Т. Хроленко, концепції Бербеля і ХайнцаШвальбе. Основна мета, 

переваги та недоліки самоменеджменту. Функції самоменеджменту. 

ТЕМА 2. САМОАНАЛІЗ ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ ЧАСУ. 

Самоаналіз. Методи та техніки самопізнання. Аналіз витрат часу. Методики аналізу 

витрат часу. Поглиначі часу. Методи ліквідації хронофаг. Денний ритм та побудова 

графіку працездатності. Розвиток менеджера як особистості. 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ, ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 

ПРОКРАСТИНАЦІЯ. 

Система планування часу менеджера. Постановка цілей Пріоритети, поняття та способи 

визначення. Прокрастинація. Основи менеджерського планування. Принципи та 

правила планування часу менеджера. Система планування часу. Складання планів дня 

за допомогою метода Зайверта. Тайм-менеджмент за допомогою бизнес-органайзера. 

Робочий час та його основні елементи. Діагностика робочого часу. Нормування часу 

виконавців. Планування часу керівників і спеціалістів. Шляхи підвищення ефективності 

використання робочого часу. Організаційні принципи розпорядку дня.  

ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ АКТИВНІСТЮ МЕНЕДЖЕРА. 

Значення ефективності та її види. Критерії та показники ефективності управління. 

Методи розрахунку економічної ефективності управлінської роботи. Методи оцінки 

ефективності менеджера. 

ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЯ В САМОМЕНЕДЖМЕНТІ 

Інформація. Класифікація інформації. Комунікація. Функції та види комунікацій. 

Причини неефективності комунікацій. Методи удосконалення роботи з інформацією та 

рекомендації щодо налагодження комунікаційного процесу. 

ТЕМА 6. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Сучасні наукові погляди на сутність тайм-менеджменту. Відмінні риси тайм-

менеджменту та самоменеджменту. Основні загальнотеоретичні принципи тайм-

менеджменту. Методи тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент за допомогою 

органайзера. 

ТЕМА 7 КОРПОРАТИВНИЙ ТАЙМ-ТАЙМЕНЕДЖМЕНТ  

Необхідність впровадження корпоративного тайм-менеджменту. Визначення 

корпоративного тайм-менеджменту. Етапи впровадження корпоративного тайм-

менеджменту. Корпоративний стандарт організації часу персоналу 

ТЕМА 8. САМОМОТИВАЦІЯ ТА САМОКОНТРОЛЬ 

Розвиток ініціативності, енергійності, Уміння володіти ситуацією, стресостійкості. 

Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. Прийоми само мотивації. 

Поняття рефреймінгу. 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. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Демонструвати навички організації особистої праці. 



 

 

РН2. 
Застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми 

тощо) під час розв'язання функціональних завдань.  

РН3. 
Застосовувати знання і навички самоменеджменту для ефективної організації 

власного життя. 

РН4. Використовувати методи тайм-менеджменту з метою раціоналізації часу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПР18 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські заняття та 

інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

Тема 1. 

Л 1.Сутнісно-змістовна основа самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Причини виникнення 

самоменеджменту. Технології самоменеджменту. Концепції самоменеджменту: 

концепція ЛотараЗайверта, концепція М.Вудкока і Д.Френсіса, концепція В.А. 

Андрєєва, концепції А.Т. Хроленко, концепції Бербеля і ХайнцаШвальбе. Основна 

мета, переваги та недоліки самоменеджменту. Функції самоменеджменту. 

СРС 1. Ідеї різних вчених в розкритті цільових орієнтирів самоменеджменту. Основна 

мета самоменеджменту та його переваги. 

ПЗ 1-2.Розробленнясамо-SWOT-аналізу. 

Тема 2. 

Л. 2Самоаналіз та аналіз витрат часу. 

Самоаналіз. Методи та техніки самопізнання. Аналіз витрат часу. Методики аналізу 

витрат часу. Поглиначі часу. Методи ліквідації хронофаг. Денний ритм та побудова 

графіку працездатності. Розвиток менеджера як особистості. 

СРС 2. Фактори, що впливають на навички та здібності менеджера. Обмеження, які 

впливають на успіх кар'єри. Критерії ефективного самоменеджменту. 

ПЗ 3-4. Розроблення самофотографіїї робочого дня студента. Побудова графіку 

працездатності студента протягом доби. 

СІ 1.Проведенняділовоїгри «визначзлодія, що викрадає час та 

запропонуймеханізмпротидіїї». Тестування щодо виявлення чи раціонально 



 

 

використовує свій час студент. Тестування з визначення типу особистості 

(екстернальний/інтернальний). 

Тема 3.  

Л 3.Планування, постановка цілей та визначення пріоритетів прокрастинація. 

Система планування часу менеджера. Постановка цілей Пріоритети, поняття та способи 

визначення. Прокрастинація. Основи менеджерського планування. Принципи та 

правила планування часу менеджера. Система планування часу. Складання планів дня 

за допомогою метода Зайверта. Організаційні принципи розпорядку дня.  

СРС 3. Цільове планування роботи менеджера.Методи планування особистої діяльності 

менеджера.Основні форми перспективного і оперативного планування особистої 

роботи менеджера. Традиційні і комп'ютерні засоби планування особистої роботи 

менеджера. 

ПЗ. 5-6. Складання річного плану роботи.Складання тижневого плану роботи. Побудова 

«дерева цілей», Визначення особистої SMART-цілі, Виконання завдання «Відповідність 

цілей і дій».Складання стратегічного й тактичного плану дій. Розроблення плану життя 

за методом Франкліна. 

Тема 4.  

Л. 4.Управління трудовою активністю менеджера. 

Значення ефективності та її види. Критерії та показники ефективності управління. 

Методи розрахунку економічної ефективності управлінської роботи. Методи оцінки 

ефективності менеджера. 

СРС. 4. Трудова активність менеджера. Основні види розподілуі кооперації 

управлінської діяльності. Розподіл функцій між менеджером і підлеглими. Делегування 

повноважень. Основні перешкоди делегування. Розподіл завдань. Ключові принципи 

розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень. Сутність та напрямки 

розвитку менеджерського потенціалу. Творчий потенціал особистості. Процес 

самореалізації особистості в зумовлених видах творчої діяльності. 

ПЗ 7-8.Вирішення задач з оцінювання економічної ефективності управління. Написання 

кейсу “Успіх по Еймену”.  

СІ 2.Проведення ділової гри часом та апробації методу 360/289/160 «Менеджер 

поспішає на нараду». 

Тема 5.  

Л.5.Інформація в самоменеджменті 

Інформація. Класифікація інформації. Комунікація. Функції та види комунікацій. 

Причини неефективності комунікацій. Методи удосконалення роботи з інформацією та 

рекомендації щодо налагодження комунікаційного процесу.Технологія проведення 

нарад і зборів.Цільова установка виступу.Структура і зміст виступу.Вибір форм 

візуалізації тексту виступу.Техніка презентації. Початок і кульмінація 

презентації.Критичні моменти під час виступу. 

СРС 5. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому,особливості прийому з 

особистих питань.Раціоналізація телефонних розмов. Основні функції та етапи 

підготовки та проведення переговорів. Принципи ораторського мистецтва.Методи і 

засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Удосконалення методики читання. 

ПЗ. 9 -10. Презентація підготовлених звітів із методами ефективної організації роботи 

студента. Складання інтелектуальних карт. 

СІ 3. Ділова гра «Проведення наради, переговорів».  

Тема 6.  

Л. 6.Тайм-менеджмент 

Сучасні наукові погляди на сутність тайм-менеджменту. Відмінні риси тайм-



 

 

менеджменту та самоменеджменту. Основні загальнотеоретичні принципи тайм-

менеджменту. Методи тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент за допомогою 

органайзера. Тайм-менеджмент за допомогою бізнес-органайзера.  

СРС 6. Робочий час та його основні елементи. Діагностика робочого часу. Нормування 

часу виконавців. Планування часу керівників і спеціалістів. Шляхи підвищення 

ефективності використання робочого часу. Тайм-менеджмент для студентів. 

ПЗ 11-12. Побудова колеса життєвого балансу. Індивідуальне завдання з аналізу витрат 

часу та розподілу справ за пріоритетністю за принципом Ейзенхауера  

(закон примусової ефективності). Вирішення задач щодо визначення часу на нараду, 

розрахунок коефіцієнту корисного використання часу, оцінювання ефективності 

управління. 

СІ 4. Дискусія «навіщо управляти часом?», Ділова гра «скільки коштує час ?» 

Тема 7  

Л. 7.Корпоративний тайм-тайменеджмент 

Необхідність впровадження корпоративного тайм-менеджменту. Визначення 

корпоративного тайм-менеджменту. Етапи впровадження корпоративного тайм-

менеджменту. Корпоративний стандарт організації часу персоналу. 

СРС 7. Особливості корпоративного тайм-менеджменту в прозахідних компаніях. 

ПЗ 13-14.Кейси програм корпоративного тайм-менеджменту. Аналіз найбільш 

ефективних. 

Тема 8. 

Л. 8. Самомотивація та самоконтроль. 

Розвиток ініціативності, енергійності, Уміння володіти ситуацією, стресостійкість. 

Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. Прийоми само мотивації. 

Поняття рефреймінгу та сугестії. 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. 

СРС. 8. Розробка системи мотивації по КРІ - ключовий показник ефективності. 

ПЗ 15-16.Складання резюме. Самопрезентація. Розроблення програми саморозвитку. 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація індивідульної/групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Індивідуальні завдання щодо аналізу витрат власного часу, самоаналізу, 

самопізнання та розробки методів ефективної роботи. 

НД 4. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

МН4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 



 

 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

Лекції надають студентам можливість демонструвати знання з організації особистої 

праці (Р 1), застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, 

прийоми тощо) під час розв'язання функціональних завдань (Р 2), застосовувати знання 

і навички самоменеджменту для ефективної організації власного життя (Р3), 

використовувати методи тайм-менеджменту з метою раціоналізації власного часу (Р 4). 

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Практичні заняття та дискусії дозволяють формувати стратегічні цілі та Smart-цілі, 

власні методи щодо раціоналізації часу, основні принципи роботи з інформацією, 

правила та особливості ділового спілкування, плани особистої роботи та роботи 

підлеглих. 

Самостійна робота студента передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза 

аудиторних занять без участі викладача так і під його керівництвом. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є досягнення 

ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за 

допомогою якісних критеріїв та трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової шкали. Під час проведення контрольних заходів 

використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з певною 

кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє мінімальні 

критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М4. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінка студента формується таким чином: 



 

 

СО1 : систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях – max 8 

б. (лекції) + max 16 б. (практичні заняття). СО1 max (24 б.) 

СО2 : тематичні тестування (ПЗ 8, ПЗ 16) – max 8 б.; 

СО3 : виконання завдань у індивідуально міні-групах– max 28 б.; 

СО4 : виконання  підсумкового контролю – 40 б. 

Форма підсумкового контролю – ПМК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

1. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво 

планувати та управляти своїм часом : метод. рек. до дистанц. 

курсу / Н. О. Алюшина. -К. : НАДУ, 2009. - 40 с. 

2. ДжуліЧжуо. Становлення менеджера вид-во «BookChef, 

Форс», 2020, - 352 с. 

3. Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник: 

Навчальний посібник / Ірина Іванова, ; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [б. и.], 2001. - 106 с. - 

Бібліогр.: с. 105-106. 

4. Методичні вказівки для самостійного вивчення 

дисципліни "Організація праці менеджера" [Текст] : для студ. 

спец. 050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / 

Г. О. Швіндіна. — Суми : СумДУ, 2005. — 28 с. — 1-08.  

5. Організація праці менеджера [Текст] : конспект лекцій для 

студ. напряму 0306 "Менеджмент" усіх форм навчання та 

слухачів ЦПО / Г. О. Швіндіна. — Суми : СумДУ, 2011. — 133 

с. — 12-75. 

6. Орликовский М. “Самоменеджмент: практикум” 

Орликовский М. Ю., Г. Осовская, В. Ткачук (навчальний 

посібник) Вид-во Кондор, 2012. – 412 с.  

7. Пітер Ф. Друкер. Вид-во «Книголав». Як управляти 

собою. 2008, - 72 с.  

8. Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера (навчальний 

посібник) — Г.Л. Чайка Видавництво «Знання», 2014. – 516 с. 

9. Юрик Н.Є. Самоменеджмент : Курс лекцій. – Тернопіль : 

ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 89 с. 

 

 

 

 



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  
Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні,  

годин 

Лаборат

орні, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Сутнісно-змістовна 

основа самоменеджменту 18 2 4  12  

Тема 2. Самоаналіз та 

аналізвитрат часу. 
18 2 4  12  

Тема 3. Планування, 

постановка цілей та 

визначенняпріоритетівпрок

растинація. 

18 2 4  12  

Тема 4. 

Управліннятрудовоюактивні

стюменеджера. 

18 2 4  12  

Тема 5. Інформація в 

самоменеджменті 
18 2 4  12  

Тема 6. Тайм-менеджмент 20 2 4  14  

Тема 7. 

Корпоративнийтайм-

тайменеджмент 

20 2 4  14  

Тема 8. 

Самомотиваціятасамоконт

роль 

20 2 4  14  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною 

формою навчання 

150 16 32 - 102 - 

 



 

 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ПРН 12 РН3. Л, ПЗ 

НД 1 

НД 2  

НД 3 

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 17 РН1. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 18 РН2. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3  

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 19 РН4. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 



 

 

 


