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Опис дисципліни 

Сучасні реалії життя актуалізують проблему успіху, успішності, 
праксеологічних умінь, які формуються завдяки організації успішної 
діяльності. Праксеологічна підготовка стає важливим компонентом 
освітнього процесу сучасного ЗВО, зокрема й майбутного менеджера. 
Опанування праксеологічними вмінями, що формуються під час вивчення 
дисципліни «Ораганізація успішної діяльності», дає змогу фахівцю-
менеджеру ефективно планувати роботу, налагоджувати роботу в команді, 
уникати перешкод, діагностувати й підвищувати коефіцієнт успішності. 
Предметом вивчення є набуття теоретичних знань та вмінь організації 
успішної діяльності в менеджменті соціокультурної сфери. 

Структура курсу 

Годи- 
ни 

Лек./ 
сем. 

Тема Результати навчання Завдання 

2/0 Організація успішної 
діяльності, основні поняття 
та історичні аспеки.  
 

Визначати поняття 
«успіх», «успішність», 
«праксеологічні 
вміння»; аналізувати 
історію становлення 

Питання 



праксеології як науки. 
2/0 Основні чинники 

досягнення успіху 
Характеризувати 
біологічні, соціальні 
чинники досягнення 
успіху. 

Питання 

2/2 Модель успішної 
особистості. 

Розробити модель 
успішної особистості 

Презентація, 
Питання 

2/2 Основні етапи організації 
успішної діяльності 

Характеризувати етапи: 
підготовлювальний, 
цілетворчий, 
процесуальний, 
результативний. 

Питання 

2/2 Діагностика успішності. 
Підвищення коефіцієнту 
успіху. 

Оволодівати методами 
діагностики успішності. 

Тестування, 
вправи  

2/2 Особливості 
підготовлювального етапу 
технології успіху 

Називати стратегії 
формування 
особистості; опанувати 
методику формувати 
стратегію переможця. 

Питання 

2/2 Мистецтво цілеутворення. 
Вимоги до визначення 
життєвих цілей 

Називати вимоги до 
визначення цілей; 
створювати цілі 
відповідно до вимог. 

Питання, 
кейс 

2/2 Формування якостей 
успішної особистості. 
Подолання негативних 
орієнтацій. 
 

Називати позитивні й 
негативні якості; 
визначати шляхи 
подолання негативних та 
розвитку позитивних 
якостей. 

Питання, 
презентація, 
вправи 

2/2 Методика подолання 
перешкод. 
 

Аналізувати  способи 
подолання перешкод, 
характеризувати існуючі 
методики. 

Питання, 
кейс, вправи

2/2 Успішна управлінська 
діяльність. Її чинники та 
структура 

Розрізняти поняття 
«управління», 
«менеджмент», називати 
чинники успішної 
управлінської 
діяльності. 
Аналізуввати способи 
економії часу. 
Аналізувати варіанти 
попередження порушень 

Питання, 
презентація, 
вправи 



законодавства.  
2/2 Стилі ефективного 

управління  
 

Аналізувати стилі 
ефективного 
управлівння;  виявляти, 
генерувати і 
впроваджувати 
креативні ідеї в успішну 
професійну діяльність. 

Питання, 
презентація 

2/2 Спілкування. Основні 
правила й прийоми 
спілкування з людьми 

Аналізувати правила й 
прийоми продуктивного 
спілкування з людьми. 

Питання, 
презентація 

2/2 Конфлікт в управлінській 
діяльності. Причини його 
виникнення та шляхи 
подолання. 

Аналізувати причини 
виникнення конфліктів, 
традиційні та 
інноваційні методи 
подолання конфліків. 
Характеризувати 
конфліктний тип 
особистості та 
особливості взаємодії з 
ним. 

Питання, 
презентація 

2/2 Організація ефективної 
співпраці в колективі 

Характеризувати 
способи ефективної 
співпраці; аналізувати 
планування, організацію 
й контроль за 
прийнятими рішеннями 
як етапи ефективної 
співпраці в колективі. 

Питання, 
вправи 

2/2 Сучасний харизматичний 
лідер. Шляхи саморозвитку. 

Характризувати способи 
розвитку харизми, 
саморозвитку; 
розробляти стратегії 
самонавчання й 
самоудосконалення. 

Питання, 
презентація, 
вправи 
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● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
( 10 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 
текстовими запозиченнями не більше 20%. 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 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  
 

Види оцінювання 
 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 
опитування, виготовлення 
презентації 

20 

Змістовий модуль 2. Усне 
опитування, виготовлення 
презентацій, кейсів, виконання вправ, 
індивідуальних завдань 

40 

Змістовий модуль 3. Усне 
опитування, виготовлення 
презентацій, кейсів, виконання вправ, 
індивідуальних завдань 

40 

 


