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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок з питань 

особистісного розвитку фінансиста; формування у студентів індивідуальних 

особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у 

майбутніх фахівців умінь організовувати особисту працю; досягти розумової і духовної 

зрілості; сприяти вихованню характеру цілісної особистості. 

Тривалість  
Семестр: 3; загальна кількість годин – 90 (кредитів – 3); аудиторні години – 36 (лекції 

– 16, практичні – 20), самостійна робота – 54 год. 

Форми та методи 

навчання  
Форми навчання: денна (очна);  заочна (заочно – дистанційна) 

Методи навчання: 

словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, практичні заняття, обговорення, 

мозкова атака; 

наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації, дистанційний курс; 

практичні: робота в малих групах, виконання індивідуальних та групових практичних 

ситуаційних завдань, робота в бібліотеці, захист реферативних робіт, розробка  

мультимедійних презентацій, розв’язування ситуаційних завдань, завдань аналітичного-

оглядового характеру  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять (опитування, 

виступи, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування та модульний контроль із 

застосуванням накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100, виконання рефератів, індивідуальної 

науково-дослідної роботи, підготовка презентацій). 

Підсумковий контроль: екзамен. 

http://puet.edu.ua/uk/instituti/navchalno-naukoviy-institut-dennoyi-osviti
https://el.puet.edu.ua/


Базові знання   
Ґрунтуються на навчальній дисципліні «Бізнес-етика та ділові комунікації» та 

результатах теоретико-прикладних досліджень проблем самоменеджменту і тайм-

менеджменту, та виробленні практичних рекомендацій. 

Мова викладання  Українська  

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

 

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач  

ПР09. Володіти методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР15. Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку.  

ПР17. Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.  

СК06. Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти самоменеджменту 

Тема 1. Теоретичні 

аспекти самоменеджменту  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 
2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

Тема 2. Філософські та 

методичні засади розвитку 

теорії самоменеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 
винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

Тема 3. Основні засади 

теорії організації праці 

менеджера  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

https://el.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


Тема 4. Встановлення 

пріоритетів при опрацюванні 

управлінських рішень 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота  

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 
за темою 

Модуль 2. Тайм-менеджмент як система управління часом 

Тема 5. Сутність та роль 

тайм-менеджменту в процесі 

управління  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 
модульна робота 

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   
3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

Тема 6. Планування 
особистої роботи менеджера. 

Інструменти організації часу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 
свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

Тема 7. Нормування 

управлінської праці. Облік та 

аналіз робочого часу 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 
змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua   

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 

Тема 8. Заходи проти 

нераціонального 

використання часу 

менеджера  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 
2. Виконати практичні завдання (кейс-стадії) 

для самостійної роботи. Студенти мають 

змогу отримати завдання та завантажити 

свої напрацювання в систему дистанційного 

навчання (moodle) : https://el.puet.edu.ua  

3. Опрацювати додаткові матеріали, 

рекомендовані викладачем за темою. 

4. У дистанційному курсі пройти тестування 

за темою 
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27. Чкан А. С., Маркова С.В., Коваленко Н.М. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент». Запоріжжя: ЗНУ, 2014.  84 с. 

28. Штепа О. С. Структура та формування функції самоменеджменту. Актуальні проблеми психології. Збірник 
наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.  За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової. Т. 15. 

част. 2. К., 2010. С. 430 – 436. 

29. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості): навч. посіб. Львів: Вид-во Львівського 
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30. Юрик Н.Є. Самоменеджмент : Курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015.  89 с.  

31. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. 
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Додаткові: 

32. Остряніна С.В. Функціональний підхід до соціального управління підприємства. Збірник наукових праць 

«Проблеми системного підходу в економіці». – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019.- Вип. 3(71).- Ч. 1. Економічні 

науки. С. 261-266. 

33. Остряніна С.В., Дробітько Д.О., Мокій О.О. Управління розвитком персоналу підприємства у контексті 

впровадження сучасних технологій самоменеджменту. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 

матеріали ХXIХ Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, м. Харків, 18–20 травня 2021 р. Харків, Ч. IІІ. / за ред. проф. 
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35. Остряніна С.В., Д. С. Власенко. Тайм-менеджмент або 21 принцип ефективного управління часом по 

Брайану Трейсі. Збірник тез доповідей ІУ Міжнародної молодіжної науково-практичної Інтернет конференції «Наука і 

молодь в ХХІ сторіччі. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 154-156. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream /123456789/24571/3/ 

Kolisnyk-Humeniuk%20Yu.%20I..pdf 

36. Остряніна С.В., Данько А.С. Комунікаційна політика як елемент інноваційного розвитку банківських 

послуг. Матеріали Y-ої міжнародної науково-практичної конференції “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”. Львів: Видавництво “Растр-7”, 07 грудня 2017 року. С. 328. 

37.  Як нaвчитися керувaти чaсoм [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http://bogushtime.com/blog/yak-
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Інформаційні ресурси 

3. URL:ek-lit.agava.ru/ – Бібліотека економічної і ділової літератури  

4. URL:eup.ru – науково-освітній портал “Економіка і управління на підприємстві”  

5. URL:cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»  

6. URL:business.ua – журнал "Бизнес" 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

1. Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 
2. Дистанційні курси дисципліни в середовищі (Moodle) 
3. Остряніна С.В. Дистанційний курс з дисципліни Самоменеджмент і тайм-менеджмент для студентів спеціальності: 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. Полтава. ПУЕТ. 2020. 

URL:http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/personalpage/view.php?id=7 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, тощо).  
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем.  

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
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Оцінювання  
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

 

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-4): тестові завдання (20 балів); виконання практичних завдань (9,6 балів); 

кросворди (тести), завдання для нарахування додаткових балів (0,4 бала); поточна модульна 

робота (6 балів) 

30  

Модуль 2 (теми 5-8): тестові завдання (21 бал); виконання практичних завдань (8 балів); 

кросворди (тести), завдання для нарахування додаткових балів (1) бал; поточна модульна робота 

(6 балів) 

30  

Екзамен 40 

Разом  100  

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно  

82-89 B 
добре  

74-81 C 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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