
                                                                                                                         

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

ВИКЛАДАЧ 

Чуйко Наталія Василівна 

 

 
Вища освіта – спеціальність менеджмент організацій 
Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 Економіка та управління підприємствами «Економіка 
сільського господарства і АПК» 
Вчене звання - доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування 
Досвід роботи – більше 10 років 
Показники професійної активності з тематики курсу:  

 авторка більше 3 методичних розробок; 

 співавторка 2 тематичних публікацій; 

 учасниця наукових і методичних конференцій. 

телефон 066-712-86-65 електронна 
пошта 

natasha.chuyko1979@btu.kharkov.ua дистанційна 
підтримка 

Moodle 

До викладання дисципліни долучені: старший викладач Храпач Костянтин Григорович.  

 

спеціальність не обмежено обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова 

освітня програма не обмежено факультет менеджменту, адміністрування та права 

освітній рівень не обмежено кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
 

Мета 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.  

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання 
 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 Здатність щодо формування індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому 
керівнику (ЗК9, ПРН14/ індивідуальні практичні завдання. 

 Здатність використання часу як ресурсу (ФК6, ПРН14/ Індивідуальні практичні завдання.  

 Здатність планувати та організовувати особисту працю (ЗК9, ПРН7/ індивідуальні практичні завдання. 

 Здатність організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів (ФК6, ПРН7 / індивідуальні практичні 
завдання. 

 Здатність щодо застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера (ФК7, 
ПРН14/ індивідуальні практичні завдання. 

 Здатність організовувати та проводити наради; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, 
переговорів (ФК7, ПРН7/ індивідуальні практичні завдання. 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (120 годин): 14 годин лекції, 24 годин практичні заняття; модульний контроль (2 модулі);підсумковий 
контроль – екзамен. 
 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 
 

Умови зарахування «вільне зарахування» 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 
Лекція 1. Методологічні підходи до 

самоменеджменту 

Практичне 
заняття 1 
(ПЗ 1) 

Сутність і функції 
самоменеджменту, його основні 
частини 
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Методологічні підходи до само 
менеджменту 
 
Планування особистої роботи менеджера 
Сутність і значення організаційної 
поведінки 
 
Місце людини у системі організаційної 
поведінки. 

Лекція 2. Планування особистої роботи 
менеджера 

Лекція 3. Сутність і значення організаційної 
поведінки 

ПЗ 2 Постановка цілей в 
самоменеджменті 

Лекція 4. Місце людини у системі 
організаційної поведінки. ПЗ 3 Планування діяльності керівника 

ПЗ 4,5 Управління часом 
ПЗ 6 Управління поглиначами часу 

 
Модуль 2. ОРГАНІЗОВУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

Лекція 5. Організація діяльності менеджера ПЗ 7,8 Управління активністю і 
працездатністю 
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Організація діяльності менеджера 
 
Самомотивування і самоконтроль 
менеджера 
 
Формування якостей ефективного 
менеджера. 
 
Розвиток потенціалу менеджера 

Лекція 6. Самомотивування і самоконтроль 
менеджера 

ПЗ 9 Управління платоспроможністю  

Лекція 7. Формування якостей ефективного 
менеджера. 

ПЗ 10, 11 Стрес-менеджмент 
ПЗ 12 Самоосвіта та саморозвиток 

творчого та професійного 
потенціалу менеджера 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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1. Чуйко Н.В. Самоменеджмент: Опорний теоретичний матеріал для 
закріплення знань студентів. -  Х.: РВВ. ДБТУ, 2021.  -32 с. 

2. Чуйко Н.В. Методичні рекомендації для практичних робіт. -  Х.: РВВ. 
ДБТУ, 2021.  -20 с. 

3. Чуйко Н.В., Воронкова А.А., Храпач К.Г. Методичні рекомендації для 
самостійних робіт. -  Х.: РВВ. ДБТУ, 2022.  -16 с. 

4. Чуйко Н.В., Воронкова А.А., Храпач К.Г.  Самоменеджмент: Базова 
контролююча програма з дисципліни. -  Х.: РВВ. ДБТУ, 2022.-20 с. 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


