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Дисципліна «Особистісний розвиток» спрямована на формування у студентів комплексу
неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі,
високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою, та
включають в себе здатність креативно мислити й управляти часом, навички самоуправління,
вербальної і невербальної комунікації, нетворкінгу, керування проектами, командоутворення тощо.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

4/4

Тема 1. Менеджмент
власного
життя,
навички
самоуправління (selfmanagement).
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Тема 2. Розвиток
критичного мислення.

Результати навчання

Вміти створювати та підтримувати власну
мотивацію.
Взяття
відповідальності. Постановка
цілей.
Короткострокові,
середньострокові та довгострокові методи
досягнення поставлених цілей Управління
часом
(time-management).
Визначення
пріоритетності діяльності. Обізнаність з
витратами часу та способи їх уникнення.
Створення персонального бренду (я-бренд).
Проводити
порівняння
критичного
та
некритичного мислення. Рекомендації щодо
критичного
читання
та
оцінювання
інформації. Рекомендації для ефективного
написання звітів. Головні елементи

Завдання
Тести,
питання

Тести,
питання

критичного мислення. Техніки вербального
та письмового переконання. Логічні похибки.
Візуальні засоби раціонального прийняття
рішень. Коректна інтерпретація статистики.
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Тема 3. Навички
презентації та
самопрезентації
.

Вміти готувати презентацію, визначати час
захисту презентації. Реалізація презентації
(повний сценарій). Форми мовлення, чинники
середовища.
Візуальні,
вербальні
та
невербальні засоби. Взаємодія з аудиторією
та
управління
питаннями.
Контроль
нервування. Мистецтво публічного виступу,
риторика публічного виступу. Репетиція

Тести,
питання
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Тема 4. Ведення
академічних дебатів.
Групова дискусія.

Знати основи академічних дебатів. Головні
формати дебатів. Слухання та реагування на
критику. Врахування зауважень. Розуміння
природи дискусії. Різниця між дискусією та
дебатами. Способи формування та подання
аргументів, способи захисту наукової роботи.

Тести,
питання
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Тема 5.
Командоутворення
(teambulding)

Знати природу колективу, розуміти особисті
та професійні цілі членів групи, ефективно
працювати в команді шляхом побудови
стосунків та міжособистісного спілкування.
Переваги групової роботи. Які виклики несе
групова робота та як з ними впоратися.
Формування груп. Розмір груп, час праці,
ролі, техніки, стратегії. Стимулювання
групової роботи: успішна команда.

Задачі
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Тема 6. Уміння
управляти людьми
(People management).
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Тема 7.
Мистецтво
перемовин

Виявляти суть лідерства, теорії лідерства
(теорії
рис,
взаємодії,
ситуаційні,
синтетичні). Трансформаційне лідерство і
лідерство як обмін з послідовниками. Стилі
лідерства та керівництва за К. Левіном,
Блейком та Мутоном, Лайкертом, Фідлером,
Реддіним. Помилки лідерів та їхні наслідки.
Способи
відновлення
після
помилок.
Деструктивне лідерство. Гендер, культура,
етика і лідерство.
Зрозуміти, що таке переговори, шляхи
ведення переговорів та досягнення успіху в
їх процесі, зрозуміти силу мови та
невербального спілкування.

Тести,
питання

Тести,
питання
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Тема 8.
Організація
зустрічей

Знати як скликати засідання, організувати
зустріч,
скласти порядок денний та
підготувати протокол засідання.

Тести,
питання
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Тема 9.
Стресовий
менеджмент

Знати види стресу, вміти
визначати
правильну причину стресу, впоратися з
тиском та ефективно працювати в стресових
ситуаціях, методи вирішення стресової
ситуації на робочому місці.

Тести,
питання
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Тема 10. Креативність

Розуміти важливість креативності, її елементи, Тести,
вплив гнучкості, фактори, що впливають на питання
креативність,
шляхи
підвищення
рівня
креативності, методи креативності. Мозковий
штурм, перелік його атрибутів тощо. Загальні
ідеї у вирішенні креативних завдань, креативні
вправи та ігри.
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Тема 11. Комунікативні
навички

Розуміти важливість комунікації. Процес Тести,
спілкування, форми спілкування, навички питання
слухання, активне та уважне слухання, користь
слухання. Мова тіла. Правильна постава, її
значення , ефекти правильної мови тіла.
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Тема 12.
Емоційний інтелект

Розуміти суть емоційного інтелекту. Елементи Тести,
аудиторії. Вправи та аналіз. Управління питання
конфліктами.
Міжособистісні
відносини:
Значення
міжособистісних
стосунків
у
особистому житті. Поради щодо покращення
міжособистісних
стосунків/
крос-культури,
етнічних груп, побудови команди, динаміки
групи.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Заліковий модуль 2
(ректорська контрольна
робота)

Заліковий
модуль 1

30%

Заліковиймодуль 3
(підсумкова оцінка за КПІЗ)

40%

1.Усне опитування під час
заняття =50 балів
2.Модульна контрольна
робота (теми 1-6)= 50 балів

30%

1.Усне опитування під час
заняття = 30 балів
2. Модульна контрольна
робота (теми 1-12)= 70
балів

1. Написання КПІЗ = 60 балів
2. Захист роботи=20 балів
3. Тренінг = 20 балів

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

