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ПЛАН УРОКУ № 9 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ОСОБИСТОСТІ  

Тема уроку: Управління розвитком особистості. 

Мета: сприяти формуванню знань про управління часом; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних 

продуктів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 

 

Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з притаманними 

їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних 

відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. 

Особистість - людина соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного. 

Це поняття виражає належність людини до певного суспільства, певної 

історичної епохи, культури, традицій. Тобто особистість виявляє себе тільки в 

суспільних відносинах. 

Поняття "розвиток людини" і "формування особистості" дуже близькі, їх 

нерідко вживають як синоніми. Насправді ж поняття "особистість", на відміну 

від поняття "людина", означає соціальну характеристику людини, тобто її 

якості, які формуються під впливом спілкування і стосунків з іншими людьми, 

суспільством в цілому. Проте розвиток людини і формування її особистості є 

цілісним процесом. У ньому велика роль належить активності людини, яка 

може значною мірою сприяти формуванню власної особистості, якщо перед 

нею будуть поставлені вихователем відповідні цілі і вона буде домагатися їх 

виконання, розвиваючи якості, необхідні для їх досягнення. Залежно від 

рушійних сил виокремлюють такі види розвитку і формування особистості: 

стихійний, цілеспрямований, саморозвиток і самоформування. 

Людська особистість розвивається в анатомо-фізіологічному, психічному, 

соціальному напрямах. Анатомо-фізіологічні зміни виявляються у збільшенні й 

розвитку кісткової та м'язової систем, внутрішніх органів, нервової системи. 
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Психічні зміни охоплюють розумовий розвиток, формування психічних рис 

особистості. У набутті соціальних якостей, необхідних для життя в суспільстві, 

полягає соціальний розвиток особистості. 

4. Застосування здобутих знань 
 

 
Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, 

предмету та номеру уроку 
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