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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів — один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час.
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь
і навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно
з графіками, затвердженими кафедрою.
Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Теорія і практика самоменеджменту” включає такі форми:
• підготовка до семінарських (практичних) занять;
• підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;
• виконання домашніх (розрахункових) завдань;
• написання реферату (есе) за заданою тематикою;
• пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою;
• аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;
• формування аналітичних звітів (із побудовою схем, діаграм,
графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою.
Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних
знань, умінь, навичок, їх закріплення та систематизація, застосування
при виконанні практичних завдань і творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.
Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”: підручниками, навчальними та методичними посібниками, методичними матеріалами
для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, періодичними
виданнями вітчизняних та іноземних авторів тощо.
Самостійна робота організовується з дотриманням низки вимог:
• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання
роботи;
• забезпечення можливості творчого підходу, не обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань;
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• підтримка у ході виконання самостійної роботи постійного
взаємозв’язку між викладачем та студентами.
Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Теорія і практика самоменеджменту”, мають інформуватися викладачем щодо
організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання,
форм контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань.
Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної
програми дисципліни (розділу “Самостійна робота студентів”).
Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи, її результатів здійснюються викладачами кафедри.
Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів
самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома
студентів.
Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на
обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним
без винятку студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.
Мета дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”:
• навчити студентів теорії і практиці вирішення завдань самоменеджменту (див. схему на с. 6);
• закласти основи загальної культури (мислення, почуттів, спілкування, професійної, духовної і т. д.) і характеру;
• розвинути мислення, розумову і духовну зрілість, освіченість,
широту кругозору.
Основне завдання дисципліни — дати студентам базові знання в галузі управління своїм розвитком (самоврядування), спеціальні знання,
а також виробити навички для досягнення поставлених цілей.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• біосоціальні основи самоврядування і резерви психофізіологічних можливостей людини;
• закони, що керують людиною, механізм їхньої дії;
• технологію стратегічного і повсякденного самоменеджменту;
• засоби реалізації функцій самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми);
• особливості самоменеджменту, де кар’єра є метою;
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уміти:
• здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;
• застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології,
методи, прийоми і т. д.) для вирішення функціональних завдань;
• застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей;
бути ознайомлені:
• з концепціями самоменеджменту і самоврядування кращих
шкіл Заходу і Сходу;
• з психотехнологіями в галузі самоорганізації, саморегуляції та
саморозвитку;
• з досвідом роботи різних ВНЗ, що навчають самоменеджменту;
• з результатами сучасних досліджень у галузі самоврядування.
Предметом вивчення дисципліни є процес самоврядування життєдіяльності людини як доволі складної біосоціальної інформаційноенергетичної системи; об’єктом — людина як біосоціальна система
в процесі досягнення поставлених цілей.
Методологічною основою дисципліни є основи методології, що
розкривають сучасне концептуально-технологічне та методологічне
світосприйняття як умову визначення самоменеджменту в просторі
культури, науки і практики.
Теоретичну основу дисципліни складають теорія управління (самоврядування); концепції провідних шкіл у галузі самоврядування,
самоменеджменту; теоретичні розробки теорії самоврядування; практика самоменеджменту.
Науковою основою дисципліни є сукупність знань про самоврядування, що базуються на різних наукових дисциплінах (див. схему
на с. 6), а також результати теоретичних досліджень проблем самоменеджменту і вироблені практичні рекомендації.
Основними дисциплінами, що забезпечують вивчення дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”, є: “Основи науки управління”, “Основи менеджменту”, “Практична психологія менеджменту”,
“Основи праксеології”, “Основи політології”, “Основи соціології”,
“Основи фізіології”, “Основи етики”, “Основи валеології”, “Основи
акмеології” тощо.
“Теорія і практика самоменеджменту” є однією з найважливіших
дисциплін у підготовці не тільки професіоналів своєї справи, але і
людини в цілому.
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Логіка (традиційна)
Логіка дії
Загальна теорія боротьби
Теорія систем
Кібернетика
Етика
Естетика

Філософія

Психологія

Соціологія

Фізіологія

Педагогіка

Валеологія

Теорія управління

Наукові
1. Визначення предмета і об’єкта дослідження
2. Місце самоменеджменту в загальній системі наук
3. Розробка методології самоменеджменту
4. Уточнення змісту самоменеджменту
5. Розробка механізмів дії законів у галузі самоменеджменту
Практичні
1. Розробка соціальних і людинодослідницьких технологій
реалізації внутрішніх потенцій людини і досягнення нею
успіху в житті
2. Розробка педагогічних технологій вироблення у
студентів навичок і умінь вирішення завдань в галузі
самоменеджменту

Основні напрями

Соціальні

Теорія і практика
самоменеджменту

- Формування якостей нової
людини
- Організація взаємодії і
життєдіяльності в умовах
нового суспільства

саморозвитку
Загальна методологія дії

Праксеологія

Особиста тектологія

Загальна теорія організації

Взаємодія наук

самоорганізації

Психофізіологічні

самоврядування

- Розвиток здібностей
до гармонійного саморозвитку і вдосконалення особи
- Збереження здоров’я і
працездатності

самовиховання

Методологічні

саморегулювання

- Розробка методів пізнання самоменеджменту
- Дають чітке системне знання про
закони, категорії адекватного віддзеркалення в свідомості людей процесів
самоорганізації, самоврядування, саморегулювання, самовиховання

Педагогічні

Основи економіки і
організації бізнесу
Соціальна економіка
Політична економіка

Науки про
працю

Економічні
науки

Теорія
боротьби

Стратегія
Тактика
Стратагеми
Техніка боротьби
Теорія ігор

Психіатрія і неврологія
Валеологія та ін.

Психологія праці
Соціологія праці
Педагогіка праці
Фізіологія праці

Науки про
управління

Медичні
науки

Менеджмент:
- управління персоналом;
- екологічний;
- інвестиційний;
- технологічний і ін.
Інформатика
Лінгвістика
Конфліктологія та ін.

Наукові основи

- Підвищення продуктивності і - Виховання
ефективності виробництва
нової люди- Вироблення в людині якос- ни
тей, необхідних для ринкової
системи господарювання

Економічні

Завдання і зміст навчальної дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”
Завдання

боротьби
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“Теорія і практика самоменеджменту”
№
пор.

Назва змістовного модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретичні засади самоменеджменту
1
Загальна характеристика самоменеджменту
2
Методологічні основи самоменеджменту
3
Еволюція функції самоврядування життєдіяльністю
людини
4
Основи теорії самоменеджменту
5
Людина як система самоврядування
6
Фактори, що впливають на самоменеджмент
Змістовий модуль ІІ. Самоменеджмент як комплекс
соціальних і психологічних технологій
7
Стратегічний самоменеджмент
8
Повсякденний самоменеджмент (тактичний)
9
Кар’єра як мета самоменеджменту
Змістовний модуль ІІІ. Акмеологічний тренінг
10
Теоретичні основи акмеологічного тренінгу
11
Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу
Разом годин: 108
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Зміст самостійної роботи 
з дисципліни
“Теорія і практика самоменеджменту”
Змістовий модуль І. Теоретичні засади самоменеджменту
Тема 1. Загальна характеристика самоменеджменту
Предмет, завдання і структура самоменеджменту. Наукові і методичні основи, роль і місце дисципліни в підготовці фахівців, зв’язок
з іншими дисциплінами навчального плану.
Основні поняття і визначення, що використовуються в дисципліні.
Послідовність вивчення матеріалу. Рекомендації до вивчення дисципліни. Звітність.
Концепції: раціонального життя; обмежень; раціонально-психологічна; раціональної організації часу; технологічна; східна; радянської
людини.
Контури моделі самоменеджменту. Загальна характеристика технології реалізації моделі самоменеджменту.
Теми рефератів
1. Предмет, завдання і структура сучасного самоменеджменту.
2. Наукові погляди на теорію і практику самоменеджменту.
3. Аналіз сучасних концепцій самоменеджменту.
4. Загальна характеристика моделі самоменеджменту.
5. Загальна характеристика технології реалізації моделі самоменеджменту.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Що таке “самоменеджмент”?
2. В чому полягає зміст та мета дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”?
3. Що є предметом вивчення дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту” та що після її вивчення повинен знати кожен студент?
4. Які основні завдання дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту”?
Література [1; 2; 9]
Тема 2. Методологічні основи самоменеджменту
Людина — головна цінність суспільства. Пріоритет життя перед
діяльністю. Істина, краса, добро як основні людські цінності, як сис8

темоутворюючі фактори. Людина як соціоприродний феномен, біосоціальна і духовна системи. Біологічні, соціальні і духовні принципи
в життєдіяльності людини як особистості.
Принципи взаємозв’язку, взаємодії, розвитку в системі самоврядування життєдіяльністю людини. Саморух і саморозвиток. Самоменеджмент як функція самоврядування життєдіяльності людини.
Взаємозв’язок форм і змісту самоврядування. Синергетична
і пасіонарна моделі розвитку як методологічна основа моделювання
життєдіяльності людини.
Теми рефератів
1. Людина — головна цінність суспільства.
2. Істина, краса, добро як основні людські цінності.
3. Людина як соціоприродний феномен.
4. Саморух і саморозвиток людини та особистості.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Чому людина — це головна цінність суспільства?
2. Перелічіть основні людські цінності, в чому полягає їх зміст?
3. Охарактеризуйте взаємозв’язок форм і змісту самоврядування.
Література [1; 2; 4; 7; 8; 9]
Тема 3. Еволюція функції самоврядування життєдіяльністю
людини
Закономірності соціального, біологічного і духовного розвитку
людини. Прагнення людини до необмеженої волі і необхідність організації колективного життя як механізм соціального розвитку. Необхідність зміни парадигми розвитку і управління. Життєвий світ
людини, його еволюція.
Етапи розвитку самоменеджменту: латентний, номінальний, інкубаційний, інституціональний.
Онтологічні, методологічні, праксеологічні і гносеологічні аспекти, що характеризують самоменеджмент як наукову дисципліну.
Теми рефератів
1. Закономірності соціального, біологічного і духовного розвитку
людини.
2. Необхідність зміни парадигми розвитку і управління.
3. Життєвий світ людини та його еволюція.
4. Загальна характеристика етапів розвитку самоменеджменту.
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Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. В чому полягає зміст закономірностей соціального, біологічного
і духовного розвитку людини?
2. Чому людина прагне до необмеженої волі?
3. Що таке життєвий світ людини?
4. Дайте загальну характеристику тих аспектів, що характеризують
самоменеджмент як наукову дисципліну.
Література [1; 4; 5; 7–9; 19; 26; 29; 32]
Тема 4. Основи теорії самоменеджменту
Предмет і об’єкт дослідження самоменеджменту.
Завдання і функції теорії самоменеджменту.
Основні розділи теорії самоменеджменту.
Категорії теорії самоменеджменту.
Вузлові категорії теорії самоменеджменту: вихідна (життєдіяльність), центральна (ціль), що завершує (самоуправління життєдіяльністю).
Принципи, методи, техніка та технології самоврядування життєдіяльністю людини. Взаємозв’язок категорій самоменеджменту.
Підходи до розвитку теорії самоменеджменту.
Теми рефератів
1. Характеристика предмета і об’єкта дослідження самоменеджменту.
2. Завдання і функції теорії самоменеджменту.
3. Загальна характеристика категорій теорії самоменеджменту.
4. Описання підходів до розвитку теорії самоменеджменту.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Дайте визначення предмета і об’єкта дослідження самоменеджменту.
2. Розкрийте зміст завдання і функцій теорії самоменеджменту.
3. Охарактеризуйте основні розділи теорії самоменеджменту.
4. Розкрийте зміст взаємозв’язку категорій самоменеджменту.
Література [1; 5; 7–9; 13; 16; 28; 33]
Тема 5. Людина як система самоврядування
Сутність самоврядування життєдіяльності людини. Людське тіло
як об’єкт самоврядування; його взаємозв’язок з навколишнім світом.
Нервова система людини. Центральна нервова система та інформаційно-енергетичний обмін.
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Інформація про процес саморегуляції організму. Саморегуляція.
Модель світу і її вплив на самоврядування. Біоритми і необхідність
їх обліку в самоменеджменті. Вплив трансових станів на психофізіологію управління.
Соціальний, біологічний і духовний зв’язок людини в соціумі.
Соціокультурне, трансляційно-соціокультурне і творчо-соціокультурне існування людини.
Індивідуальний, суб’єктивний і особистісний прояв поводження
людини в суспільстві. Взаємодія, співіснування і протидія як типи
взаємин людини з навколишнім середовищем.
Внутрішні і зовнішні системостворюючі фактори (взаємодоповнення, індукції, зв’язку, обміну, функціональних зв’язків і життєвого
простору та часу), їх вплив на життєдіяльність людини.
Теми рефератів
1. Сутність самоврядування життєдіяльності людини.
2. Загальна характеристика центральної нервової системи людини.
3. Біоритми людини, їх характеристика.
4. Соціальний, біологічний і духовний зв’язок людини в соціумі.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Що таке самоврядування життєдіяльності людини?
2. Поясніть принцип дії центральної нервової системи людини.
3. Поясніть, що таке саморегуляція?
4. Охарактеризуйте зв’язки людини в соціумі.
5. Дайте загальну характеристику прояву поводження людини
в суспільстві.
Література [1; 3; 5; 6; 13; 15; 17]
Тема 6. Фактори, що впливають на самоменеджмент
Виділення і класифікація факторів, що впливають на самоменеджмент. Людський фактор, його структура і характер впливу. Інформаційно-енергетичний фактор, його структура, особливості впливу
і характер впливу. Рефлексія в самоврядуванні життєдіяльності людини.
Фактор засобів праці, його структура і характер впливу. Системні фактори (відповідності систем і наукової організації праці), їхня
структура й особливості впливу.
Програмно-цільовий підхід до обліку впливу факторів і удосконалення самоврядування.
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Теми рефератів
1. Класифікація факторів, що впливають на самоменеджмент.
2. Людський фактор, його структура і характер впливу.
3. Фактор засобів праці, його структура і характер впливу на людину.
4. Програмно-цільовий підхід самоменеджменту.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Опишіть фактори, що впливають на самоменеджмент.
2. Зміст людського фактора в самоменеджменті?
3. Дайте характеристику рефлексії в самоврядуванні життєдіяльності людини.
Література [1; 11; 13; 19; 21; 22; 24; 28;
29; 32–34; 36; 38–40; 63–65; 76; 78]
Змістовий модуль ІІ. Самоменеджмент як комплекс соціальних
і психологічних технологій
Тема 7. Стратегічний самоменеджмент
Етапи стратегічного самоменеджменту. Оцінка життєвої ситуації.
Уточнення моделі і місії життя. Визначення мети й основ задуму її досягнення. Оцінка обстановки і прийняття стратегічних рішень. Вибір
стратегії життя, уточнення життєвої філософії і системи життєвих
цінностей. Планування життя. Стратегічна самоорганізація. Стратегічний контроль.
Теми рефератів
1. Загальна характеристика етапів стратегічного самоменеджменту.
2. Місія життя людини.
3. Фактори, що впливають на вибір стратегії життя.
4. Стратегічна самоорганізація та стратегічний контроль у самоменеджменті.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Охарактеризуйте етапи стратегічного самоменеджменту.
2. Оцініть життєві ситуації, що трапляються у процесі життєдіяльності людини.
3. Що таке стратегічне рішення?
4. Яким чином спланувати своє життя, щоб бути успішною людиною?
Література [1; 7; 8; 10; 13; 28; 30; 33; 40; 52; 55; 61; 74; 75]
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Тема 8. Повсякденний самоменеджмент (тактичний)
Функції: інформаційна, формування мети, ухвалення рішення,
планування, організації, координації, регулювання та контролю, їх
коротка характеристика. Зміст і послідовність дій з реалізації функцій самоменеджменту.
Теоретико-методологічний аспект реалізації функцій самоменеджменту. Технологія саморозвитку. Техніка виправлення моделі
світу. Саморегуляція в самоменеджменті. Соціокультурні технології.
Технологія комунікації. Психофізіологічні технології.
Фактори, що впливають на ефективність діяльності. Принципи
і методи організації особистої праці. Особистий режим діяльності.
Організація робочого місця й особистої роботи.
Теми рефератів
1. Загальна характеристика функцій самоменеджменту.
2. Технологія саморозвитку особистості.
3. Соціокультурні технології в самоменеджменті.
4. Комунікації та їх вплив на теорію і практику самоменеджменту.
5. Організація робочого місця менеджера (юриста, психолога, лікаря).
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Дайте загальну характеристику функцій самоменеджменту.
2. Що включає в себе теоретико-методологічний аспект реалізації
функцій самоменеджменту?
3. Дайте аналіз тим факторам, що впливають на ефективність діяльності людини.
4. Які Ви знаєте принципи і методи організації особистої праці.
Література [1; 2–4; 12; 14; 21; 33; 38; 40]
Тема 9. Кар’єра як мета самоменеджменту
Поняття кар’єри. Механізм управління процесом досягнення
кар’єри як мети життя. Особливості стратегічного і технологічного
самоменеджменту. Кар’єра як показник ефективності самоменеджменту.
Загальна характеристика стратегій. Різновиди ділового спілкування. Службове спілкування. Стратегія комунікацій і конфлікти.
Комунікативні конфлікти, їх використання в ділових стосунках. Засоби самоменеджменту при реалізації ділових стратегій. Техніка комунікативної боротьби.
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Підходи до вирішення завдань безпеки і здоров’я. Безпека ділової
людини. Здоров’я й успіх у бізнесі. Антистресовий захист. Психічний
і психологічний самозахист. Фізична безпека. Рекомендації щодо дій
в особливих випадках.
Етапи і необхідні умови ефективного менеджменту. Технології:
постановки мети; визначення шляхів стратегії, її досягнення; способи
винагороди співробітників. Універсальна технологія бізнесу.
Теми рефератів
1. Кар’єра: механізм її досягнення.
2. Особливості стратегічного і технологічного самоменеджменту.
3. Загальна характеристика стратегій.
4. Конфлікти та їх місце в системі сучасного самоменеджменту.
5. Аналіз універсальної технології бізнесу.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Яким чином можна досягти кар’єрного успіху?
2. Ділове спілкування та його значення в самоменеджменті.
3. Яке значення має здоров’я та успіх у бізнесі?
4. Що треба робити в стресових ситуаціях?
Література [1; 3; 6; 8; 9; 12; 28; 33; 38; 40; 48; 55–57; 60; 61]
Змістовий модуль ІІІ.Акмеологічний тренінг
Тема 10. Теоретичні основи акмеологічного тренінгу
Акмеологія в системі наук про професійну діяльність. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності.
Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності. Засоби
підвищення професійної майстерності. Методичні принципи акмеологічного тренінгу.
Теми рефератів
1. Акмеологія в системі наук про професійну діяльність.
2. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної
діяльності.
3. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності.
4. Засоби підвищення професійної майстерності менеджера.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Що таке “акмеологія”?
2. Охарактеризуйте процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності.
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3. Розкрийте зміст особистісного аспекту продуктивної професійної діяльності?
4. Які засоби підвищують професійну майстерність?
Література [2; 3; 12; 17; 22; 24; 27; 29; 40;
42; 44; 46; 47; 63; 71; 73; 76; 78]
Тема 11. Методика і технологічні елементи акмеологічного
тренінгу
Прикладні психотехнології. Вправи. Ігри.
Теми рефератів
1. Психотехнології в теорії і практиці самоменеджменту.
2. Тренінгові вправи та ігри в самоменеджменті.
3. Психологічні аспекти тренінгів та організаційно-діяльнісних
ігор.
Питання для самоконтролю і навчальні завдання
1. Розкрийте зміст прикладних психотехнологій самоменеджменту.
2. Які вимоги висуваються до тренерів?
3. Які Ви знаєте тренінгові вправи, спрямовані на удосконалення
ефективності діяльності людини?
4. Проаналізуйте зміст і призначення правил гри.
Література [2; 3; 12; 17; 22; 24; 27; 29; 40;
42; 44; 46; 47; 63; 71; 73; 76; 78]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предмет і завдання, позв’язані з навчальною дисципліною.
Основні категорії теорії самоменеджменту.
Сутність і зміст самоврядування людини.
Сутність і зміст концепції раціонального життя.
Сутність і зміст концепції раціональної організації часу.
Сутність і зміст раціонально-психологічної концепції.
Сутність і зміст східної концепції самоврядування радянською
людиною.
Сутність, зміст концепції самоврядування радянською людиною.
Контури моделі самоменеджменту.
Людина як суб’єкт і об’єкт самоврядування.
Організація нервової системи людини як основа системи управління.
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12. Основи організації центральної нервової системи, інформаційний обмін.
13. Особливості інформаційного обміну людини як біосоціальної інформаційно-енергетичної системи.
14. Основи саморегуляції людського організму.
15. Модель процесу комунікації.
16. Формування моделі світу і її роль у життєдіяльності людини.
17. Основи біоритмології і самоменеджменту людини.
18. Загальні закони управління людиною.
19. Специфічні закони управління людиною.
20. Роль і мета в самоменеджменті, основні цілі в житті сучасної людини.
21. Оцінка життєвої ситуації як етап стратегічного самоменеджменту.
22. Уточнення моделі і лінії життя.
23. Визначення мети життя й основ задуму її досягнення.
24. Оцінка обстановки і прийняття стратегічних рішень.
25. Стратегія життя. Вибір стратегії.
26. Життєва філософія. Система життєвих цілей. Єдність духу
і тіла.
27. Планування життя; розробка плану життя.
28. Стратегії, їхня сутність і особливості.
29. Основи розробки моделі й організаційного проекту життя.
30. Стратегічний контроль у життєдіяльності людини.
31. Система факторів, що впливають на стратегічний самоменеджмент.
32. Функції повсякденного самоменеджменту. Циклічність процесу
самоменеджменту.
33. Інформаційна функція і функція формування мети, їх короткі характеристики.
34. Функція ухвалення рішення в повсякденному самоменеджменті.
35. Алгоритм організації роботи при прийнятті рішень.
36. Планування повсякденного самоменеджменту; план робочого
дня (варіант).
37. Основи організації повсякденного самоменеджменту.
38. Основи регулювання повсякденної діяльності.
39. Особливості реалізації функції повсякденного контролю.
40. Основи техніки виправлення моделі світу.
41. Основи методу саморегуляції в самоменеджменті.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Основи технології самовиховання.
Основи технології взаєморозуміння.
Сутність і можливості соціокультурних технологій.
Основи технології комунікацій.
Поняття модальності сприйняття. Індикатори визначення модальності.
Сутність техніки досягнення взаєморозуміння в комунікації.
Сутність і особливості психофізіологічних технологій самоврядування.
Аутотренінг як засіб зняття стресів і здійснення самоорганізації.
Сутність і можливості.
Медитація як основа технологій самоврядування в східній культурі. Сутність і можливості.
Сутність і можливості техніки “Рефреймінг”.
Сутність і можливості техніки “Нове Я”.
Сутність і можливості технік “Погляд з майбутнього” і “Тривога”.
Сутність і можливості технік “Обмежуюче рішення” і “Провина”.
Боротьба як форма життєдіяльності людини.
Система основних категорій теорії боротьби.
Постійна готовність як принцип боротьби.
Активність, рішучість і безперервність боротьби як принцип життєдіяльності.
Раптовість дій як принцип досягнення перемоги в боротьбі.
Усебічне забезпечення як основний принцип у самоменеджменті.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Контроль знань з дисципліни “Теорія і практика самоменеджменту” складається з двох блоків планових заходів:
1) поточний контроль;
2) підсумковий контроль знань студентів.
Порядок оцінювання знань студентів
за результатами вивчення дисципліни
№
пор.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.

Форма оцінювання знань

Кількість балів

Оцінювання поточної роботи за семестр, в т. ч.:
Виконання
обов’язкових
завдань:
1. систематичність та активність роботи протягом
семестру
2. виконання завдань для
самостійного опрацювання
Проходження модульного
контролю знань
Ініціатива студента та творчий підхід у виконанні робіт,
додаткова участь у освітньонауковій роботі кафедри
Оцінювання заліку (іспиту)

від 1 до 40 балів в
т. ч.: до 20 балів, з
них:

Результат

1. до 10 балів
2. до 10 балів

допуск до заліку
(іспиту)

до 15 балів
до 15 балів
(додаткові мотивуючі бали)
від 1 до 60 балів

залік (іспит) автоматичний

проходження підсумкового контролю знань по
дисципліні і одержання
заліку (іспиту)

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за
результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що
виносяться на іспит (залік). На заліку (іспиті) студент повинен набрати не менше 20 балів.
Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у формі
іспиту (заліку) за білетами, кожен з яких включає 3 питання на іспит
та 2 — на залік.
Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диференціацією в 20, 10, 5 і 0 балів.
Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в:
20 балів — якщо відповідь студента:
• є повною, правильною та обґрунтованою;
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• вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни з
використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо;
• свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою документів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття);
10 балів — якщо відповідь студента має недоліки:
• є неповною, не містить усіх необхідних відомостей;
• є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо;
• не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т. ін., свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
5 балів — якщо студент не повною мірою відповів на поставлене
запитання, не розкриває його сутності, що свідчить про відсутність
знань або їх безсистемність та поверховість, невміння чітко сформулювати думку та викласти її.
Загальне підсумкове оцінювання знань здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні
від 1 до 40 балів) та результатів заліку (не менше 20 і не більше 40
балів) за 100-бальною системою, або шляхом автоматичного складання отриманих студентом балів.
Таблиця відповідності шкали оцінювання з національною системою
оцінювання в Україні
Оцінка
за
бальною
шкалою

Оцінка
за
шкалою
ЕСТS

85–100

А

80

В

65–75

С

60

D

50–55

Е

20–45

FХ

0–15

F

Визначення
Відмінно — відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Дуже добре — вище середнього рівня з
кількома помилками
Добре — в загальному правильна робота
з певною кількістю значних помилок
Задовільно — непогано, але зі значною
кількістю недоліків
Достатньо — виконання задовольняє
мінімальні критерії
Незадовільно — серйозне доопрацювання
з можливістю повторного складання
Незадовільно — обов’язкове повторне
вивчення дисципліни

Оцінка за
національною
шкалою
5
(відмінно)
4
(добре)

3
(задовільно)
2
(незадо
вільно)
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Вибіркові завдання, що передбачають формування у студентів
навичок аналітиків
Знайдіть правильні відповіді у тестах
1. Профорієнтація — це:
а) вибір професії;
б) виявлення у людини знань, умінь та навичок;
в) виявлення схильності до певної професійної діяльності;
г) комплекс заходів, спрямованих на виявлення здібностей, інтересів, які впливають на вибір професії або зміну виду діяльності.
2.	Рівень безробітності визначається:
а) у відсотковому відношенні кількості безробітних до населення
країни;
б) в абсолютних величинах як різниця між кількістю населення та
працівниками;
в) у відсотковому відношенні зареєстрованих безробітних до економічно активного населення;
г) жодної правильної відповіді з наведених.
3. Метою контролінгу персоналу є:
а) пропозиції щодо системи оплати праці;
б) пропозиції щодо підвищення або звільнення працівників;
в) оперативний контроль за результатами праці.
4. Головними питаннями соціальної політики є:
а) забезпечення зайнятості населення;
б) поліпшення умов життя та праці;
в) розширення участі соціальних партнерів і трудящих у формуванні
єдиного ринку;
г) сприяння молоді у створенні нових підприємств;
д) усе перелічене.
5.	Ринок праці визначається як:
а) сукупність соціально-економічних взаємовідносин продавців
щодо процесу купівлі-продажу товару “робоча сила”;
б) співвідношення та взаємозв’язок попиту і пропозиції;
в) відносини щодо системи розрахунків за товар “робоча сила”;
г) жодної правильної відповіді з наведених.
6. Основними принципами раціонального використання персоналу є:
а) забезпечення раціональної зайнятості працівників:
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б) забезпечення рівномірного навантаження персоналу протягом
певного робочого періоду (рік, місяць, тиждень, день);
в) забезпечення використання відповідного трудового потенціалу працівника, його кваліфікації, досвіду роботи на конкретній посаді;
г) усе перелічене.
7.	Діяльність кадрової служби з визначення потреб у підвищенні
кваліфікації персоналу передбачає:
а) визначення основних вимог до виконавців (на сьогодні, на перспективу);
б) аналіз наявних знань, умінь, навичок працівників;
в) визначення форм навчання, підвищення кваліфікації;
г) усе перелічене.
8. Компетентність персоналу — це:
а) знання працівників;
б) уміння та навички, рівень кваліфікації;
в) уміння працювати в групі;
г) усе перелічене.
9. Основним інструментом реалізації стратегічного управління кадрами є:
а) ієрархія організаційної культури, ринок;
б) економічна, органічна, гуманістична компоненти;
в) структура кадрової політики;
г) кадрові служби підприємств різних форм власності;
д) біхевіористські напрями у менеджменті;
е) диференціація населення на класи та верстви в ієрархічному
ранзі;
є) соціальна, економічна, політична, професійна стратифікація;
ж) механізми соціального відбору і тестування.
10. Стабільність кадрів — це:
а) постійність складу персоналу організації, зумовлена єдністю інтересів фірми та працівників;
б) тривала спільна робота працівників певного підприємства, організації;
в) стабільні внутрішньовиробничі зв’язки;
г) низький коефіцієнт плинності кадрів.
11. Основним напрямом управління трудовою дисципліною є:
а) видання наказів та оголошення доган;
б) створення на підприємстві належних соціально-економічних
умов;
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в) підвищення освітнього рівня та кваліфікації працівників;
г) поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, організація відпочинку.
12.	До компенсацій належать:
а) виплата у встановленому порядку допомоги з безробіття;
б) матеріальна допомога з безробіття;
в) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, організацій у зв’язку з реорганізацією;
г) надання додаткової матеріальної допомоги безробітному та членам його сім’ї;
д) надання грошової допомоги особам, зайнятим у домашньому
господарстві.
13. Коли людина втрачає роботу, то їй виплачується компенсація за таких умов:
а) за власним бажанням;
б) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
в) у випадку ліквідації, реорганізації підприємства;
г) у зв’язку зі зміною місця проживання.
14. Посаді керівника соціального розвитку трудового колективу
більш за все відповідає професія:
а) інженера-механіка;
б) актора театру;
в) юриста;
г) спеціаліста в галузі управління людськими ресурсами.
15. Показниками ефективної діяльності кадрових служб є:
а) трудова дисципліна в організації;
б) мінімальні витрати на утримання персоналу;
в) раціональне використання кадрів;
г) співвідношення між витратами на персонал і результатами праці всього колективу фірми.
16. Критеріями оцінювання ділових якостей персоналу є:
а) результативність праці;
б) якість трудового життя;
в) відповідність якісних характеристик персоналу вимогам посадових інструкцій, робочих місць, паспорту посади;
г) кількісна оцінка праці.
17. Такий документ регламентує діяльність фахівця та вимоги
до посади, яку він обіймає:
а) статут підприємства;
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б) правила внутрішнього розпорядку;
в) штатний розпис;
г) посадова інструкція.
18. Зазначте методи менеджменту персоналу:
а) адміністративні;
б) економічні;
в) соціально-психологічні;
г) усе перелічене.
19. Суб’єктами соціального партнерства є:
а) представники робітників за наймом, професійне об’єднання та
інші організації, які захищають їхні інтереси;
б) представники керівного складу (адміністрації), власники або
уповноважені ними органи — союзи підприємців, працівників;
в) усе перелічене;
г) жодної правильної відповіді з наведених.
20. Співвідношення понять “менеджмент персоналу” і “соціальний менеджмент”:
а) єдина базова основа — людина;
б) немає нічого спільного;
в) спільне є, але відмінностей більше через те, що ці дисципліни
мають різні об’єкти дослідження.
21. Необхідність “жорсткого менеджменту” в управлінні персоналом вперше обґрунтував:
а) В. О. Ключевський;
б) Н. А. Бердяєв;
в) Л. М. Гумільов;
г) Г. А. Дмитренко;
д) П. Н. Мілюков;
е) Г. В. Щокін;
є) О. П. Єгоршин.
22.	Для “нових українців” характерний такий тип соціальної мотивації:
а) цілеспрямованість у досягненні мети, бажання стати лідером;
б) позиція невтручання у чужі справи, прагнення створити свій
світ;
в) соціальна мотивація, що ґрунтується на порівняльному підході;
г) прагнення поліпшити якість життя з готовністю до ризику;
д) досягнення мети будь-якою ціною.
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23. Опанувати іноземну бізнес-культуру людині заважає:
а) ментальність;
б) зворотні межі;
в) умови середовища формування;
г) рівень професійної кваліфікації;
д) знання історії національної культури;
е) іноземні інвестиції;
є) особисті якості.
24. Менеджмент людських ресурсів — це:
а) організація доцільної трудової діяльності, мотивація і стимулювання активної праці;
б) створення сприятливого психологічного клімату в колективі;
в) високопродуктивна праця;
г) контроль і оцінювання персоналу.
25. Ментальність (менталітет) — це:
а) набуті риси характеру і форми поведінки людей;
б) природою визначені і набуті риси характеру і форми поведінки;
в) сукупність готовностей і здатностей індивіда чи колективу діяти і сприймати світ певним чином;
г) певний тип мислення, обумовлений традиціями;
д) душевний склад, обумовлений всією історією розвитку етносу.
26. Основною функцією повсякденного менеджменту людини є:
а) формування цілей;
б) інформаційна;
в) прийняття рішень;
г) інтеграційно-координуюча;
д) мотиваційна;
е) регулювання;
є) контролю;
ж) планування;
з) самоорганізація поведінки.
27. Кваліметрія — це:
а) галузь знань про методи кількісної оцінки якісних явищ;
б) технологія підвищення якості, розумової і фізичної праці;
в) вимір кількості праці всіх категорій працівників;
г) якісна і кількісна характеристика продукції;
д) усе перелічене;
е) жодної правильної відповіді з наведених.
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28. Оцінка працівників — це:
а) оцінка результатів праці;
б) оцінка ділових та особистісних якостей людини;
в) головний інструмент “менеджмент персоналу”, його мотивації;
г) усе перелічене.
29. Соціальне партнерство на макрорівні — це:
а) партнерство різних верств населення щодо соціальної політики
держави;
б) партнерство між галузевими профспілками;
в) партнерство між профспілками, підприємцями та державною
владою;
г) жодної правильної відповіді з наведених.
30. Мета організації безперервного навчання персоналу:
а) розширення та диверсифікація освітніх послуг, які доповнюють
базову освіту;
б) ознайомлення з новітніми технологіями;
в) підвищення культурного рівня людини;
г) підвищення рівня професійної підготовки керівників, спеціалістів, робітників з метою їх самореалізації в організації та
досягненні цілей;
д) жодної правильної відповіді з наведених.
31. Пріоритетами трудового колективу організації у ринкових
умовах є:
а) споживач;
б) прибуток;
в) моральність;
г) усе перелічене.
32.	Різниця між кадровою політикою та кадровою роботою полягає:
а) немає різниці;
б) кадрова робота — засіб реалізації кадрової політики на конкретному підприємстві;
в) кадрова робота — елемент ринку праці, найголовніша складова
системи “менеджмент персоналу”;
г) сукупність дій з реалізації мети кадрової політики в галузі добору, розстановки та раціонального використання кадрів.
33. Основні фактори, що впливають на поведінку персоналу в організації:
а) ієрархічна структура і цілі організації;
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б) культура, спільні цінності, соціальні норми, поведінка;
в) стиль управління першого керівника;
г) усе перелічене.
34. Формами підвищення кваліфікації є:
а) ротація працівників у підрозділах фірми;
б) участь у гуртках якості, відвідування семінарів;
в) підвищення кваліфікації у фірмах, навчально-консультаційних
центрах, вищих навчальних закладах;
г) усе перелічене.
35. Види кадрової політики:
а) загальнодержавна;
б) відкрита, закрита;
в) регіональна, галузева;
г) кадрова політика конкретного підприємства;
д) усе перелічене.
36. Вимоги до керівника:
а) компетентність, професіоналізм;
б) комунікабельність;
в) лідерські та організаторські здібності;
г) усе перелічене.
37. Маркетинг персоналу — це:
а) вивчення ринку праці, визначення перспективної та поточної
потреби в персоналі;
б) пошук і прийняття на роботу персоналу;
в) розробка вимог до персоналу, розрахунки витрат на персонал;
г) усе перелічене.
38. На самоменеджмент людини впливають такі фактори:
а) системні;
б) національна культура;
в) фактори засобів праці;
г) особистісні якості;
д) організаційна культура фірми та особистісні якості.
39.	Управління соціальним розвитком є частиною такої підсистеми управління трудовими ресурсами:
а) управління трудовими ресурсами;
б) управління зайнятістю;
в) управління персоналом;
г) усе перелічене.
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