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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Організація успішної діяльності» спрямована на вивчення основ успішної
професійної діяльності майбутнього фахівця. Студенти отримають змогу на теоретичному та
практичному рівні розпочати формування знань про успішну діяльність, курс дозволяє сформувати
креативність у студентів, майбутніх фахівців інформаційної діяльності, як особистісно-професійну
властивість, виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність, оскільки на
сучасному етапі розвитку суспільства успішна діяльність є важливим складником професійної
реалізації особистості. Установка на життєвий успіх вписується до загальної стратегії життя
особистості, яка є продуктом саморефлексії людини, її роздумів над головними цілями та сенсом
життя, ключовими життєвими завданнями та прийнятими щодо цих позицій рішеннями.
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ
5 кредитів (150 годин): 45 годин аудиторної роботи, 100 годин самостійної роботи
Мета вивчення дисципліни «Організація успішної діяльності» є формування у здобувачів
здатності розв’язувати комплексні задачі і проблеми у галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності у сфері інформаційної діяльності; здатності працювати в команді, вести
наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників колективу; вміння знаходити
компромісні рішення та брати на себе відповідальність за їх втілення, передбачати альтернативні
рішення у професійній діяльності.

СТРУКТУРА КУРСУ
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання /
Способи
контролю
1

запитання

2/2

1. Організація успішної
діяльності,
основні
поняття та історичні
аспекти

2/1

2.
Основні
чинники Здатність
генерувати
нові
досягнення успіху
нестандартні підходи до їх
(креативність)

2/2

3. Модель успішної
особистості. Soft-skills у
структурі моделі

2/1

4.
Основні
етапи Вміння знаходити компромісні рішення та
технології
організації брати на себе відповідальність за їх
успішної діяльності
втілення. Здатність визначати мету та
завдання власної та колективної діяльності,
передбачати альтернативні рішення у
професійній діяльності.

запитання
тести
кейси

4/2

5.
Діагностика Здатність налагоджувати соціальну
успішності. Підвищення взаємодію, співробітництво, попереджати та
коефіцієнту успіху
розв’язувати конфлікти

запитання
тести
кейси

2/1

6. Особливості
підготовлювального
етапу технології успіху

Здатність визначати мету та завдання запитання
власної
та
колективної
діяльності,
передбачати альтернативні рішення у
професійній діяльності.

4/1

7. Формування якостей
успішної особистості.
Подолання негативних
орієнтацій

Формування таких рис як: активність,
адаптивність, комунікабельність,
креативність, толерантність, критичне
мислення, прагнення до
самовдосконалення, самокритичність,
наявність стійкого світогляду та
наполегливість у досягненні мети.

запитання
кейси

4/2

8. Організація
ефективної співпраці в
колективі

Здатність працювати в команді, вести
наукові дискусії, переконувати та впливати
на інших учасників колективу; вміння
знаходити компромісні рішення та брати на
себе відповідальність за їх втілення.

запитання
тести

4/2

9.
Сучасний Здатність
виявляти
ініціативу
та запитання
харизматичний лідер. підприємливість задля вирішення фахових тести

Цільова установка курсу «Організація
успішної діяльності»: підготовка фахівців в
області теорії і практики соціокультурного
супроводурозвитку особистості в
організації успішної діяльності.

ідеї
й запитання
реалізації участь у
дискусії

Здатність розв’язувати комплексні задачі і запитання
проблеми у галузі професійної та/або тести
дослідницько-інноваційної
діяльності
у кейси
сфері інформаційного забезпечення.

2

4/1

Шляхи саморозвитку

проблем через упровадження інновацій.

10. Особливості
формування
праксеологічних умінь
та soft-skills в студентів

Здатність оцінювати процес і результат
виконаної роботи.

запитання
тести
кейси
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
● Політика щодо дедлайнів і перескладання. Роботи, які подаються з порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються нижче (-20 балів). Перескладання модулів відбувається з дозволу
деканату за умови, що причина відсутності студента на модулі була поважною.
● Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не повинні
перевищувати 20%. Списування під час контрольних робіт та на екзаменах заборонені.
● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (наприклад, стан здоров’я, сімейні обставини,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (за умови погодженням з
керівником курсу).
ОЦІНЮВАННЯ
Схема розрахунку остаточної оцінки за курс
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Усне опитування під час занять

10

Модуль 1 (теми 1-7) – участь в обговоренні теоретичних
питань, виконання тестових завдань, кейсів

20

Модуль 2 (теми 7-10) – участь в обговоренні теоретичних
питань, виконання тестових завдань, кейсів, участь в
дискусії

40

Підготовка наукової розвідки (теми 1-10 – на вибір
студента)

30

Шкала оцінювання студентів

4

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

5

