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Вступ 
 
Навчальна програма дисципліни “ Розвиток особистісного потенціалу ” 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 
підготовки__другий (магістерський)__спеціальності_053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

                   (назва рівня вищої освіти)                                       (код і назва спеціальності) 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система розвитку 

особистісного потенціалу та формування у студентів компетентностей: 
розвитку емоційного інтелекту; критичного мислення; розвитку 
особистісного потенціалу  як засобу вирішення  проблем в умовах 
невизначеності, змін, конкуренції. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Розвиток особистісного потенціалу для вирішення  проблем  

міжособистісної взаємодії 
2. Розвиток особистісного потенціалу для вирішення  проблем  в умовах 

невизначеності, змін, конкуренції. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу - розкрити психологічний зміст  потенціалу особистості, 

сформувати у студентів уявлення про розвиток особистісного потенціалу як 
інтегральної характеристики рівня особистісної зрілості; сформувати 
загальнокультурні і професійні компетентності. 

Завдання: 
- розкрити зміст поняття «особистісний потенціал» та його складових; 
- навчити студентів оперувати психологічними поняттями дисципліни, 

аналізувати, з’ясовувати психологічну специфіку складових особистісного 
потенціалу; 

- усвідомити і активізувати особистісний потенціал студентів; 
- сформувати у студентів: здатність до розвитку: потенційних 

можливостей особистості та їх реалізації в професійній діяльності; 
можливості жити багатим внутрішнім життям і ефективно взаємодіяти з 
оточенням.  

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) соціально–особистісних (КСО): КСО.02 здатність дотримуватися 

загальноприйнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках та 
у суспільстві; КСО.04 здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу 
нових та складних ідей; КСО.05 здатність до толерантних комунікаційних 
взаємодій; КСО.07 здатність вирішувати нестандартні завдання та приймати 
рішення в умовах невизначеності; КСО.12 здатність до саморозвитку та 
самовдосконалення впродовж життя; 
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б) загально-професійних (КЗП): КЗП.03 здатність розуміти та 
використовувати психологічні поняття та принципи дисципліни «Розвиток 
особистісного потенціалу»; розуміти специфіку психіки її системність  та 
розуміння системного зв'язку базових категорій психологічної науки; КЗП.08 
поглиблене знайомство з науковими психологічними теоріями та 
концепціями, що визначають спрямованість сучасних  психологічних шкіл; 

в) спеціалізовано-професійних (КСП): КСП.04 поглиблене знайомство 
з сучасними підходами до розуміння творчості та сучасних методів 
дослідження обдарованої особистості та творчої діяльності; КСП.07 
поглиблені знання теорії та практики розвиток особистісного потенціалу  як 
засобу вирішення  проблем в умовах високої конкуренції. 

 (Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  
стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен  

знати: 
- психологічну структуру складових особистісного потенціалу; 
- роль рефлексивної свідомості в процесах саморегуляції особистості; 
- що таке емоційний інтелект: чому він важливий; чому поважно 

розвивати емоційний інтелект на протязі усього життя; 
- техніки ефективної комунікації; 
- особистісні характеристики, необхідні та важливі для творчої роботи; 
- характеристики, етапи, інструменти критичного мислення; 
- особистісні якості лідера, стилі лідерства;  
- стратегії особистісного впливу;  
- як надихати особистим прикладом і управляти емоційним станом 

інших людей. 
- роль особистісного потенціалу в різних видах професійній діяльності. 
вміти:  
- формулювати цілі і завдання власної діяльності; 
- враховувати у своїй діяльності специфіку персональної 

відповідальності; 
- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у 

міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу; 
- самостійно вдосконалювати свої знання, уміння, особистісні і 

професійні  якості  для забезпечення ефективної діяльності; 
- усвідомлювати та активізувати свій особистісний потенціал; 
- представити себе без шаблонів, виразити свою унікальність; 
- розкрити роль криз в особистісному зростанні; 
- виходити за рамки поставленого завдання і самостійно виявляти нові 

можливості для подальшої активності; 
- системно, критично мислити, застосовувати знання, розуміння та 

творчі здібності до формування нових ідей та концепцій у предметній сфері; 
- володіти методами та прийомами розвитку творчих здібностей, 

розгортання творчої активності та рис творчої особистості; 
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- забезпечувати психологічну підтримку обдарованій людині; 
- організовувати стимуляцію творчої активності суб’єкту чи групи; 
- адаптуватися до нових ситуацій, що виникають в ході професійної 

діяльності і потребують переоцінки накопиченого досвіду та власних 
можливостей; 

- приймати рішення в умовах інформаційного дефіциту і невизначеності; 
- діяти толерантно до невизначеності; 
- диференціювати специфіку розвитку особистісного потенціалу в різних 

сферах діяльності;   
- використовувати на практиці прийоми встановлення оптимальних умов 

для розвитку особистісного потенціалу в бізнесі. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин, що 

становить  3,5 кредитів ЄКТС. 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Розвиток особистісного потенціалу для вирішення  
проблем  міжособистісної взаємодії 

 

Тема 1. Особистісний потенціал як інтегральна характеристика рівня 
особистісної зрілості. Нові орієнтири розуміння особистості в психології: від 
необхідного до можливого. Контури нової персонології. Ідея потенціалу в 
науках про людину: від «людського потенціалу» до особистісного. 
Особистісний потенціал як потенціал саморегуляції. Саморегуляція 
цілеспрямованої дії. Стадії розвитку Его (J. Loevinger).                         Роль криз в 
особистісному зростанні (Т.М. Титаренко). 

Тема 2. Складові особистісного потенціалу. Оптимізм і успішність в 
професійній діяльності. Джерела оптимізму. Життєстійкість в психології стресу; 
життєстійкість і успішність діяльності. Особистісна автономія. Сучасні підходи 
до проблеми особистісної автономії. Розуміння особистісної автономії в теорії 
самодетермінації (E. Deci, R. Ryan). Самоефективність: вікові і гендерні 
відмінності в СЕ; вплив СЕ на мотивацію; СЕ і успішність в діяльності; СЕ, 
психологічне благополуччя і фізичне здоров'я. Толерантність до невизначеності. 
Рефлексивність. Роль рефлексії в процесах саморегуляції.  

Тема 3. Мотиваційний потенціал особистості. Ієрархія цінності 
людських потреб (А. Маслоу). Визначення актуальних потреб особистості. 
Комплекс Іони: психологічний  механізм, що перешкоджає особистісному 
зростанню. Стимулювання прагнення до самоактуалізації. Локус контролю                           
(Дж. Роттер) і конформність (С. Еш). Мотивація досягнення. Вплив мотивації 
досягнення, метапотреб на ефективність професійної діяльності.   

Тема 4. Емоційний інтелект. Що таке емоційний інтелект і чому він 
важливий (Д. Гоулман, J. Mayer, P. Salovey, R. Sternberg). Чому поважно 
розвивати емоційний інтелект на протязі усього життя. Емпатія: розуміння 
емоцій іншої людини. Емоційний інтелект - ключ до успішної взаємодії з 
іншими людьми. Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної 
стійкості. Емоційний інтелект і особова успішність. 
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Тема 5.  Ефективні комунікації. Ефектна та ефективна презентація. Як 
правильно представити себе, фірму, комерційну пропозицію? Ділові 
переговори. Базові якості і уміння, необхідні для ефективного ведення 
переговорів. Процесний підхід до переговорів. Техніки ефективної комунікації. 
Командоутворення. Праця в умовах взаємної підтримки та справедливої 
критики.  

Тема 6. Управління конфліктними ситуаціями. Конфлікт: ознаки і 
причини. Етапи і  динаміка конфлікту Стратегії  і тактики виходу з конфлікту. 
Поняття «ціна конфлікту» і «ціна виходу з конфлікту». Стратегія взаємного 
виграшу. Прийоми комунікації в ситуації конфлікту. Шляхи подолання 
конфлікту. 

 
Змістовний модуль 2. Розвиток особистісного потенціалу для вирішення  

проблем  в умовах невизначеності, змін, конкуренції 
 

Тема 7. Особистісний потенціал в ситуації невизначеності і вибору. 
Прийняття відповідальності і види вибору. Особистісний потенціал і готовність 
до вибору. Адаптація до важких життєвих ситуацій і психологічні ресурси 
особистості. Особистісні ресурси подолання утруднених умов розвитку. 

Тема 8. Творчий потенціал особистості. Гнучка перебудова своєї 
психології в умовах обставин, що динамічно змінюються. Виявлення творчого 
потенціалу особистості. Особистісні характеристики, необхідні та важливі для 
творчої роботи. Мислення в творчій діяльності. Регуляція творчого 
самопочуття. Прийоми подолання сумнівів та формування впевненості в своїх 
можливостях. Інтуїція: можливості і небезпеки. 

Тема 9. Розвиток критичного мислення. Критичне мислення: 
характеристики, етапи, інструменти. Глобальне та критичне мислення: 
розуміння причини явищ, щоб вникнути в глобальний контекст; психологію, 
щоб віднайти себе; культуру мислення, щоб робити правильні висновки. 
Розвиток уміння задавати правильні запитання, а почасти і незручні для 
співрозмовника. 

Тема 10. Лідерський потенціал особистості. Лідер і лідерство. Стилі 
лідерства. Стратегія особистісного впливу. Емоційний інтелект і надихаюче 
лідерство. Виявлення рівня впевненості в собі та рівня самооцінки. Розвиток 
впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки. Формування 
позитивної самооцінки і готовності нести відповідальність за свої вчинки. Роль 
лідерства в управлінні змінами. Формування культури лідерства. 

 
3. Рекомендована література 

Основна 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 
понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл. 2007. – 528 с. 

2. Личностный потенциал. Структура и диагностика / Под ред.                         
Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2011. – 680 с. 

3. Титаренко Т.М.  Сучасна психологія особистості: Навч. посібник                       
/ Т.М. Татенко. 2-е вид. – К.: Каравела, 2013. – 372 с.  
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Додаткова 
1. Адаир Д. Психология лидерства. М.: Эксмо, 2005. 352 с.  
2. Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000.                         

320 с. 
3. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и 

групп. Екатеринбург: Изд-во Литур, 2000. 320 с. 
4. Бендас Т.В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 448 с. 
5. Боришевський М. Й. Дорога до себе: Від основ суб'єктності до 

вершин духовності: монографія. К.: Академ. видав., 2010. 416 с.   
6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2.: Проблемы общей 

психологии [под. ред. В. В. Давыдова]. М.: Педагогика, 1982. 504 с.  
7. Гордеева Т. О. Диагностика оптимизма как атрибутивного стиля 

(опросник СТОУН) / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, В.Ю. Шевяхова. М.: Смысл, 
2009. 218 с. 

8. Гоулман, Д. Деструктивные эмоции: [пер: с англ. А.П. Исаевой.]. 
Мн.: ООО «Попурри», 2005. 672 с. 

9. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе; пер. с англ.                    
А.П. Исаевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 512 с. 

10. Джемс У. Научные основы психологии. Мн.: Харвест, 2005. 528 с. 
11. Мандрикова Е. Ю. Виды личностного выбора и их индивидуально-

психологические предпосылки: Автореф. дис. … канд. психол. наук                                    
/ Е.Ю. Мандрикова. - М., 2006. – 18 с. 

12. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики; [пер. с англ. 
А.М. Татлыдаевой]. СПб.: Евразия, 1999. 430 с. 

13.  Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: Учеб. пособ.  
СПб; Изд-во СПб ун-та, 2001. 224 с. 

14. Чернявська Т.П. Роль лідерства як платформи для актуальних 
організаційних перетворень. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: 
теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга четверта / [За ред. 
д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.]. Херсон: Грінь Д.С., 2016. С. 350-396. 

15. Чернявская Т.П. Профессиональное самоопределение в бизнесе: 
учебно-методическое пособие. Донецк: Донбасс, 2013. 42 с.  

16.  Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания.  
М.: Смысл. 2015. 461 с. 

17. Чиксентмихайи М. Правильный бизнес. Лидерство, состояние 
потока и создание смысла. М.: Карьера Пресс, 2014. 320 с. 

18. Deci E. L., Ryan R. M. Overview of self-determination theory: an 
organismic dialectical perspective / E.L. Deci // Handbook of self-determination 
research / E. L. Deci, R. M. Ryan (Еds.). Rochester, NY: The University of 
Rochester Press, 2002. Р. 3–33. 

1. Loevinger J. Ego Development: Conceptions and Theories                                        
/ J. Loevinger. - San-Francisco: Jossey-Bass, 1976. 

2. Mayer J.D. Models of emotional intelligence / J.D. Mayer,                            
P. Salovey, D. Caruso; R. Sternberg. Handbook of Intelligence. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. P. 396-420.  
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Електронні інформаційні ресурси 

1. Бодалев А.А. Локус контроля и конформность. / А.А. Бодалев,                          
С.Р. Пантилеев, В.В. Столин. URL: 
http://www.psychologos.ru/articles/view/lokus-kontrolya-i-konformnost    

2. Эмоциональный интеллект. URL: 
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocionalnyy-intellekt 

3. Трансактный анализ. URL: http://psihomed.com/transaktnyiy-analiz/ 
4. Шляхи подолання конфлікту. URL: 

http://pidruchniki.com/10601019/psihologiya/shlyahi_podolannya_konfliktiv 
5. Лідерство.URL: 

http://pidruchniki.com/17370921/menedzhment/liderstvo 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 

5. Методи діагностики успішності навчання 
 

Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 
завдань. 

Методи контролю 

1. Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, 
поточне оцінювання, завершальний модульний контроль 

2. Критерії  оцінювання 
3. Наявність конспекту лекцій                                           10 
4. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
5. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 
6. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
7. Завершальний модульний контроль                             37 

 
Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 
закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 
дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 
та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 
специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 
 


