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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

120 год, 4 кредити 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (18год.), практичні (22год.),самостійна 

робота (80 год.) 

Заочна форма:  лекції (4год.), практичні (4год.),самостійна 

робота (112 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. В рамках вивчення даного курсу 

запроваджується нетерпимість до порушень академічної 

доброчесності відповідно до Кодексу академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (протокол № 4 від 28 листопада  2017 року). Згідно засад 

академічної доброчесності  плагіат, списування є неприпустимими та 

караються анулюванням результатів роботи у випадку виявлення 

факту порушень правил академічної доброчесності. 

Відвідування занять. З метою успішного засвоєння програмного 

матеріалу здобувач зобов’язаний:  

– відвідувати всі види занять включаючи лекційні та практичні 

заняття;  

– проявляти активність та включеність на лекційних та практичних 

заняттях;  

– вчасно виконувати та здавати задані усні та письмові завдання;  

– своєчасно виконувати завдання для самостійної роботи.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. В процесі 

оцінювання навчальних досягнень студента враховується своєчасність 

виконання завдань і якісні показники: повнота виконання, глибина 

розуміння взаємозв’язків і сутності складових; відповідність 

завданню; аргументованість і логіка; використання термінології та 



матеріалу тем дисципліни; творчість, наочність; активність на 

заняттях. 

Що будемо 

вивчати?  

основні теоретичні складові самоменеджменту,  практичні 

прийоми самоменеджменту як складової ділової кар’єри.  

Чому це треба 

вивчати?  

- для розуміння правил та принципів побудови успішної карєри; 

- для набуття вмінь та навичок, необхідних для побудови успішної 

ділової кар’єри. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми.  

Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті 

взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й 

наснажувати клієнтів.  

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 

міждисциплінарної команди фахівців. 

 Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі 

здібності для формування принципово нових ідей. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Знання та 

розуміння предметної області та  розуміння професійної 

діяльності. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи. 

Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку 

соціальної групи та громади. Здатність до сприяння підвищенню 

добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної 

допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах. 

Зміст дисципліни Сутність поняття самоменеджменту. Теоретичні засади 

самоменеджменту. Складові самоменеджменту. Планування 

роботи соціального працівника. Структурування часу людини як 

чинник її професійної успішності. Аналіз витрат робочого часу. 

Аналіз використання часу. Організація діяльності фахівця. 

Самоменеджмент діяльності фахівця. Постановка цілей. Значення 

постановки цілей. Роль мотивації у процесі побудови ділової 

кар’єри. Базові життєві позиції особистості як чинник управління 

діловою кар’єрою. Теорія погладжувань як мотиваційний чинник 

розвитку ділової кар’єри.  

Обов’язкові 

завдання 

Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних 

заняттях, підсумковому контролі та виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання.  

Студенти оцінюються на практичних заняттях за змістовні усні 

виступи на відповідні теми, за ґрунтовні доповнення до цих виступів, 

за активну участь у тренувальних вправах та творчих завданнях. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Етика соціальної роботи», «Політика зайнятості та ринок праці», 

«Ведення професійних документів та звітність  в соціальному 

забезпеченні». 
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Поточний 

контроль 

Виконання практичних завдань,  контрольних робіт, ІНДЗ 

Нарахування рейтингових балів здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання, систематизованих для кожного з видів робіт та 

представлено на електронній навчальній платформі Moodle УДПУ. 

Студенти, поточні знання яких оцінені на «незадовільно» (0-35 балів), 

вважаються не атестованими і до заліку з дисципліни не 

допускаються. Студенти, які за роботу в семестрі та на іспиті набрали 

в сумі 35-59 балів мають право на перескладання. 

Підсумковий 

контроль 

екзамен 


