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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3,5 
 
годин – 105 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 
 
 ІНДЗ* – ___________ 
                        (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 

(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (магістерський) 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 
5-й 6-й 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
10 год. 18 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
75 год. 115 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 
Форма підсумкового 
контролю: екзамен 

 

       * – за наявності 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. 
Навчальний курс "Розвиток особистісного потенціалу" є одним із 

курсів циклу  професійної підготовки магістрів психологічного відділення і 
включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та 
практичної підготовки. 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.  
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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; 

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; 
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- 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; 
- забезпечувати психологічну підтримку обдарованій людині; 
- організовувати стимуляцію творчої активності суб’єкту чи групи; 
- 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 кредити ЄКТС. 
 

3. 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.   
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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. 

 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьо-
го  

у тому числі усьо-
го 

у тому числі 
л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

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

Тема 1. Особистісний 
потенціал як інтегральна 
характеристика рівня 
особистісної зрілості. 
Особистісний потенціал  
як потенціал саморегуляції 

11 2 -   7 12 1 1   8 

Тема 2. Складові 
особистісного потенціалу: 
оптимізм, життєстійкість, 
особистісна автономія, 
самоефективність, 
толерантність, 
рефлексивність. 

16 2 2   7 12 1 1   8 

Тема 3. Мотиваційний 
потенціал особистості. 
Визначення актуальних 
потреб особистості. 
Стимулювання прагнення 
до самоактуалізації. Локус 
контролю і конформность 

11 2 2   7 12 1 1   8 

Тема 4. Емоційний 
інтелект. Емпатія: 
розуміння емоцій іншої 
людини. Емоційний 
інтелект - ключ до 
успішної взаємодії з 
іншими людьми.  

11 2    7 11 1 1   8 

Тема 5. Ефективні 
комунікації. Ефектна та 
ефективна презентація. 
Техніки ефективної 
комунікації.  

12 2 6   7 12 1 1   8 

Тема 6. Управління 
конфліктними ситуаціями. 
Етапи і  динаміка конфлік-
ту. Стратегії  і тактики ви-
ходу з конфлікту. Шляхи 
подолання конфлікту. 

7 2    7 1 1 1    

Усього за змістовним 
модулем 1 

60 12 6   42 52 6 6   40 
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Змістовний модуль 2. Розвиток особистісного потенціалу  
для вирішення  проблем  в умовах невизначеності, змін, конкуренції 

Тема 7. Особистісний 
потенціал в ситуації 
невизначеності і вибору. 
Адаптація до важких 
життєвих ситуацій. 

7 2 1   8 12 1 2   10 

Тема 8. Творчий потенціал 
особистості. Регуляція 
творчого самопочуття. 
Прийоми подолання 
сумнівів та формування 
впевненості в своїх 
можливостях. 

8 2 1   8 11 1 2   10 

Тема 9. Розвиток 
критичного мислення. 
Критичне мислення: 
характеристики, етапи, 
інструменти. 

8 2 1   8 12  4   10 

Тема 10. Лідерський 
потенціал особистості. 
Стилі лідерства. Стратегія 
особистісного впливу. 
Емоційний інтелект і 
надихаюче лідерство. 
Роль лідерства в 
управлінні змінами. 
Формування культури 
лідерства. 

8 2 1   9 10  4   9 

Усього за змістовним 
модулем 2 

45 8 4   33 45 2 12   39 

Усього годин 105 20 10   75 105 8 18   79 
         * – за наявності 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п Назва теми Кіль-

кість 
годин 

1 Складові особистісного потенціалу: оптимізм життєстійкість; 
особистісна автономія; самоефективність; толерантність до 
невизначеності; рефлексивність. 

3 

2 Емоційний інтелект. Що таке емоційний інтелект і чому він 
важливий. Чому поважно розвивати емоційний інтелект на 
протязі усього життя. Емпатія: розуміння емоцій іншої людини. 
Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.  

3 

3 Ефективні комунікації. Ефектна та ефективна презентація. Як 
правильно представити себе, фірму, комерційну пропозицію? 
Маркетингові комунікації. Ділові переговори. Техніки 
ефективної комунікації. Командоутворення. Праця в умовах 
взаємної підтримки та справедливої критики.  

3 
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4 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. 
Регуляція творчого самопочуття. Прийоми подолання сумнівів та 
формування впевненості в своїх можливостях. Інтуїція: 
можливості і небезпеки. 

3 

5 Розвиток критичного мислення. 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. 

3 

6 Лідерство: особистісні якості лідера, стилі лідерства. Стратегія 
особистісного впливу. Як надихати особистим прикладом і 
управляти емоційним станом інших людей. 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.  

3 

 Разом 18 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
   

                                                          
                                                     

7. Теми лабораторних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 10 
2 Підготовка до виступу за обраною темою зі списку 

додатка 2, додатка 4 
10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 
семінарських занять зі списку пункту 5 

20 30 
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4 Робота з електронними інформаційними ресурсами 20 30 
5 Підготовка докладів з презентацією в Power Point  15 15 
6 Проходження діагностичних методик і аналіз 

результатів 
 20 

 Разом 75 115 
 

До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

10. Методи навчання 
 

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

11. Методи контролю 
 

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

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

12. Питання для підсумкового контролю 
 

1. Що таке особистісний потенціал і від чого він залежить? 
2. Яким чином здійснюється біографічне самопроектування особистості? 
3.  Як впливають на розвиток здібностей соціально-психологічні чинники? 
4. Особистісний потенціал як потенціал саморегуляції. Саморегуляція 

цілеспрямованої дії. 
5. Стадії розвитку Его (J. Loevinger). 
6. Складові особистісного потенціалу. 
7. Оптимізм і успішність в професійній діяльності. Джерела оптимізму.  
8.  Що таке життєстійкість та з яких компонентів вона складається? 
9.  Життєстійкість в психології стресу. 
10.  Життєстійкість і успішність діяльності.  
11.  Особистісна автономія. Сучасні підходи до проблеми особистісної 

автономії.  
12.  Розуміння особистісної автономії в теорії самодетермінації (E. Deci,                          

R. Ryan).  
13.  Самоефективність: вікові і гендерні відмінності в самоефективності. 
14. Назвіть базові здатності, які, за А. Бандурою, сприяють самоефективності 

особистості. 
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15.  Яким чином впевненість у власній самоефективності може з позитивного 
чинника перетворити на негативний? 

16.  Як Ви розумієте селективну оптимізацію та компенсацію при досягненні 
високої самоефективності? 

17.  Вплив самоефективності на мотивацію. 
18.  Самоефективність і успішність в діяльності. 
19.  Самоефективність, психологічне благополуччя і фізичне здоров'я.  
20.  Толерантність до невизначеності.  
21.  Рефлексивність. Роль рефлексії в процесах саморегуляції.  
22.  Мотиваційний потенціал особистості.  
23.  Ієрархія цінності людських потреб (А. Маслоу). Визначення актуальних 

потреб особистості.  
24.  Комплекс Іони: психологічний  механізм, що перешкоджає особистісному 

зростанню. Стимулювання прагнення до самоактуалізації.  
25.  Які позиції з приводу особистісної самоактуалізації Ви поділяєте: 

гуманістичні, психоаналітичні, біхевіоральні, екзістенційні? 
26.  Локус контролю (Дж. Роттер) і конформность (С. Еш). Вплив мотивації 

досягнення, метапотреб на ефективність професійної діяльності.  
27.  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.  

28.  Емпатія: розуміння емоцій іншої людини.  
29.  Емоційний інтелект - ключ до успішної взаємодії з іншими людьми.  
30.  Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.  
31.  Емоційний інтелект і особова успішність. 
32.  У чому специфіка соціального та емоційного інтелекту? 
33.  Дайте характеристику власних емоційних здібностей. У чому Ви бачити 

свої перспективи? 
34.  Ефективні комунікації. Техніки ефективної комунікації. 
35.  Ефектна та ефективна презентація. Як правильно представити себе, фірму, 

комерційну пропозицію?  
36.  Маркетингові комунікації.  
37.  Ділові переговори. Базові якості і уміння, необхідні для ефективного 

ведення переговорів.  
38.  Процесний підхід до переговорів.  
39.  Командоутворення. Праця в умовах взаємної підтримки та справедливої 

критики.  
40.  Стратегії поведінки за трансактний аналізом Е. Берна.  
41.  Трансактний аналіз Е. Берна - модель розуміння людьми один одного і 

його використання в переговорах.  
42.  Ознаки (виникнення, тенденція поведінки, манера поведінки) 

батьківського Я, дорослого Я, дитячого Я.  
43.  Управління конфліктними ситуаціями.  
44.  Конфлікт: ознаки і причини. Етапи і  динаміка конфлікту.  
45.  Стратегії  і тактики виходу з конфлікту.  
46.  Поняття «ціна конфлікту» і «ціна виходу з конфлікту».  
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47.  Стратегія взаємного виграшу.  
48.  Прийоми комунікації в ситуації конфлікту. Шляхи подолання конфлікту. 
49.  Особистісний потенціал в ситуації невизначеності і вибору.  
50.  Прийняття відповідальності і види вибору. Особистісний потенціал і 

готовність до вибору.  
51.  Адаптація до важких життєвих ситуацій і психологічні ресурси 

особистості.  
52.  Особистісні ресурси подолання утруднених умов розвитку. 
53.  Приймання рішень в умовах інформаційного дефіциту і невизначеності. 

Чинники, що впливають на процес прийняття рішень.  
54.  Правила прийняття рішень, відхилення від правил, вихід за звичайні 

рамки, подолання стереотипів при ухваленні рішень.  
55.  Прийняття нестандартних рішень. Поєднання раціонального і 

ірраціонального при ухваленні нестандартних рішень.  
56.  Прийняття рішень в кризових ситуаціях.  
57.  Особливості ухвалення групових і індивідуальних рішень. Вироблення 

командних рішень. 
58.  Гнучка перебудова своєї психології в умовах обставин, що динамічно 

змінюються.  
59.  Виявлення творчого потенціалу особистості.  
60.  Прийоми подолання сумнівів та формування впевненості в своїх 

можливостях.  
61.  Інтуїція: можливості і небезпеки. 
62.  Критичне мислення: характеристики, етапи, інструменти.  
63.  Розвиток уміння задавати правильні запитання, а почасти і незручні для 

співрозмовника. 
64.  Лідерство: особистісні якості лідера, стилі лідерства.  
65.  Виявлення рівня впевненості в собі та рівня самооцінки.  
66.  Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки.  
67.  Роль лідерства в управлінні змінами. Формування культури лідерства. 
68.  Чим успіх через кооперацію відрізняється від успіху через змагання? 

Який від успіху Вам більш знайомий? 
69.  Як відрізняються індикатори успіху чоловіків і жінок? У чому причини 

таких відмінностей? 
70.  Якими способами опанування Ви найчастіше користуєтесь у своєму житті? 

 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний 
контроль 

 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10   

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 
13. Методичне забезпечення 

 

1. Чернявская Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и 
практика / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одесса: ОНУ имени                       
И.И. Мечникова, 2013. – 258 с. 

2. Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе: 
[монография] / Т.П. Чернявская. – Одесса: Астропринт, 2010. – 288 с. 

 

14. 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.  

 

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 
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5. Боришевський М. Й. Дорога до себе: Від основ суб'єктності до 
вершин духовності: монографія / М. Й. Боришевський. – К.: Академ. видав., 
2010. – 416 с.   

6. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л.С. Выготский.                       
- 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 / Д. Гоулман: [пер: с англ.                              
А.П. Исаевой.]. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 672 с. 

9. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / Д. Гоулман; пер. 
с англ. А.П. Исаевой. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.                       
– 512 с. 

10. Джемс У. Научные основы психологии / У. Джемс. – 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 / А. Маслоу; 
[пер. с англ. А.М. Татлыдаевой]. – СПб.: Евразия, 1999. – 430 с. 

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

14.  Чернявська Т.П. Роль лідерства як платформи для актуальних 
організаційних перетворень / Т.П. Чернявська // 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. 

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

20. 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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15. 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 
 
 

Додаток 1 
 

10 обов’язкових завдань за предметом 
 

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 
обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. Завдання, 
виконані в повному обсязі оцінюються у 60 балів (витяг з протоколу №2 від 
26.10.2017 з засідання Вченої Ради ІМЕМ). 

 

1. Наявність конспекту лекцій. 
2. Виконання одного індивідуального завдання. 
3. Усний опис стадій розвитку Его (J. Loevinger). 
4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за 

вибором студента). 
5. Особистісний потенціал як інтегральна характеристика рівня 

особистісної зрілості. 
6. Самоефективність особистості як джерело її активності (А. Бандура). 
7. Вклад А. Маслоу та К. Роджерса в розвиток концепції 

самоактуалізації особистості. 
8. Розуміння особистісної автономії в теорії самодетермінації (E. Deci,                                  

R. Ryan). 
9. Аналіз підрозділу. Чернявская Т.П. Психологическая реабилитация 

лидеров бизнеса / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова // Коммуникация в 
бизнесе: психологическая теория и практика: 
http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/chern_biznes.pdf  

10. Аналіз статті. Чернявська Т.П. Диференціація комунікативних 
установок бізнесменів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного 
наукового центру НАПН України. URL: 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/4_5_2010/16.pdf 
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Додаток 2 
Індивідуальні завдання 

 

№ 
з/п 

Назва завдання Кількість 
годин 

1 Традиція вивчення індивідуальних відмінностей у роботах 
Б.Г. Ананьєва, В. Вундта, В.С. Мерліна, В.Д. Небиліцина, 
Б.М. Теплова, Дж. Хейманса та І. Версми. 

10 

2 Ідеї З. Фрейда з психології особистості. 10 
3 Людина як актор у психодрамі Дж. Морено, трансактному 

аналізі Е. Берна. 
10 

4 Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі. 10 
5 Особистісний потенціал (Д.О. Леонтьєв). 10 
6 Емоційний інтелект: дослідження феномену. 10 
7 Самоактуалізованість і особистісне зростання (А. Маслоу, 

К. Роджерс). 
10 

8 Регуляція власного емоційного стану. 10 
9 Виявити власний лідерський потенціал. Провести аналіз 

ресурсів і обмежень для нарощування лідерського 
потенціалу.  

10 

10 Особистісна самоефективність. 10 
11-
20 

За вибором при узгодженні з викладачем 10 

 

Додаток 3 
Питання для підсумкового контролю, зао/від 

 

1. Що таке особистісний потенціал і від чого він залежить? 
2. У чому полягає розуміння особистісного зростання у межах 
гуманістичної психології? 
3. Методи досліджень особистісного потенціалу. 
4. Дайте характеристику життєвого віту особистості. 
5. За якими показниками можна зробити висновок про готовність людини 
до здійснення життєво важливого вибору? 
6. Яким чином життєві кризи впливають на саморозвиток особистості? 
7. Наведіть приклади кардинальних життєвих виборів та охарактеризуйте 
ступень готовності до їх здійснення. 
8. Які методи дослідження особистості стають сьогодні все більш 
популярними? 
9. Що таке соціальний стереотип і як він формується? 
10. Чи є люди вільні від соціальних стереотипів? 
11. Які гендерні стереотипи найбільш розповсюджені у сучасному 
суспільстві? Як вони впливають на особистість? 
12. Що дає спілкування для розвитку особистості? 
13. Які риси особистості впливають на ефективність спілкування? 
14. Що собою являє емоційний інтелект? 
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15. Які чотири складові емоційного інтелекту виділяють П. Селовей і                         
Дж. Майєр? 
16. Як розвинути емоційний інтелект? 
17. Які види соціальних установок Ви знаєте та яку вони мають структуру? 
18. Хто такі інтроверти і екстраверти? Які переваги має кожна з цих 
якостей? 
19. Від чого залежить статус людини в групі? 
20. Чому людина з високим статусом має більше обов’язків, ніж людина з 
невисоким статусом? 
21. Яким чином конкретна позиція кожної людини в групі залежить від її 
досвіду? 
22. Яким чином лідер здійснює керівництво групою? Від чого залежить 
успішність такого керівництва? 
23. Яку поведінку можна вважати конформною? У чому відмінність 
конформної поведінки від не конформної?  
24. Які якості, знання, навики потрібні керівнику, щоб реалізувати успішну 
комунікацію 
25. Які свої лідерські якості ви могли би назвати? 
26. Наведіть: п’ять ваших сильних управлінських якостей; п’ять ваших 
найзначніших досягнень як керівника?  
27. Сформулюйте особливості вашої особистості, які ви вважаєте, роблять 
вас успішним керівником?   
28. Які показники психологічного здоров’я на Вашу думку , є головним? 
29. Чим успіх через кооперацію відрізняється від успіху через змагання? 
30. Який вид успіху Вам більш знайомий? 

Додаток 4 
 

ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Розвиток особистісного потенціалу, зао. від. 

 

1. Дослідницькі традиції вивчення особистості: історичний екскурс. 
2. Структури особистості у сучасній психології: порівняльний аналіз. 
3. Плідні і неплідні особистісні орієнтації за Е. Фроммом. 
4. Здоров’я індивіда і особистість. 
5. Життєвий досвід особистості. 
6. Роль криз в особистісному зростанні. 
7. Методи дослідження особистості. 
8. Самоефективність у теоріях соціального навчання. 
9. Емоційній інтелект і мудрість. 
10. Конфлікт поколінь та біографічне проектування особистості. 
11.  Комунікативна обдарованість особистості: структурно-функціональні 

характеристики. 
12. Здібності, обдарованість, таланти. 
13.  Концепція мотивації досягнень (Ф. Мак-Клелланд). 
14.  Соціальний інтелект та емоційна культура. 
15.  Самоактуалізованість і особистісне зростання. 
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16.  Здатність до опанування та стратегії подолання. 
17.  Активізація самоповаги шляхом звернення до свого глибинного 

стрижня, до власних якостей, на які можна опертися. 
18.  Вплив самооцінки на встановлення романтичних стосунків. 
19.  Потреба у досягненнях та життєвий успіх. 
20.  Конформність: плюси і мінуси. 
21.  Місто конформності у структурі особистості, що має назву «Великої 

П’ятірки». 
22.  Лідер і лідерство. 
23.  Механізми висунення та зміщення лідера у групі. 
24.  Соціальні установки і поведінка особистості. 
25.  Симпатія, прив’язаність, дружба, кохання. 
26.  Гендерна специфіка переживання успіху і невдач. 
27.  Особистісна ефективність та задоволеність життям. 
28.  Тренінг вакцинації проти повсякденного та автобіографічного стресу. 
29.  Психологічне моделювання майбутнього. 
30.  Психологічний вік як міра самореалізованності особистості. 
31.  Життєві домагання як соціально-психологічний механізм 

самоздійснення. 
32.  Самоконструювання шляхом постановки життєвих завдань. 
33.  Дослідження життєвих перспектив молоді у сучасній соціальній 

психології. 
34.  Рефлексивна активність особистості. 
35.  Я-концепція особистості. 
36. Особливості самооцінки осіб жіночої і чоловічої статі. 
37.  Методи вивчення та оцінки перфекціонізму. 
38-50. За вибором. Тема має бути узгодженою з викладачем. 


