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ПРОФЕСІЙНА ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ 9 

 

 

ТРЕНІНГ SOFT SKILLS 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код К-41 

Семестр 6 

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 годин 

Форма контролю Залік 

Викладач К.е.н. Середа Г.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні 

навчальні дисципліни: 

- 

Місце у структурно-логічній схемі: К-41 Тренінг Soft Skills викладається на 

третьому році навчання в бакалавраті як 

дисципліна за вибором студента  

Форми навчання: лабораторні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Поняття та значення соціальних навичок. Самоаналіз розвитку соціальних навичок. 

Цілепокладання та самомотивація. Самоорганізація та управління власним часом. 

Комунікації в професійній діяльності. Публічні виступи та ораторська майстерність. 

Вирішення проблем. Критичне мислення. Самопрезентування на ринку праці.  

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН-7) 

Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності 

організації (ПРН-9). 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації (ПРН-12). 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним (ПРН-14). 

 

 

  



САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тип Дисципліна професійної підготовки за 

вибором  студента 

Код К-35 

Семестр 5 

Загальна кількість кредитів/годин: 3,5 кредитів /   105   годин 

Форма контролю залік 

Викладач ст.викладач Синиченко А.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні 

навчальні дисципліни: 

Теорія організацій, основи менеджменту 

Місце у структурно-логічній схемі: К-35 Самоменеджмент викладається на 

третьому році навчання в бакалавраті  

Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Введення в теорію самоменеджменту. Еволюція розвитку самоменеджменту. Планування 

часу менеджера. Організація діяльності менеджера. Управління ресурсом працездатності. 

Самомотивація та самоконтроль в діяльності менеджера. Саморозвиток особистості. 

Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток менеджерського потенціалу. 

Постановка цілій та управління особистою кар’єрою. Способи підвищення особистої 

ефективності. 

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства (ПРН – 1). 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації (ПРН – 6).   

емонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН – 7). 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації (ПРН – 12). 

 


