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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 

 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

змістових модулів –2 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий 

(магістерський) 

 

Обов’язкова дисципліна  

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 16 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 68 год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: розвиток у студентів цілісного уявлення про психологічний зміст потенціалу 

особистості, для розвитку особистісного потенціалу як інтегральної характеристики рівня 

особистісної зрілості. 

 

Завдання:     

- розкрити зміст поняття «особистісний потенціал» та його складових; 

- оволодіти вміннями 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: 

Інтегральна компетентність 
Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності 

у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 

явищ в контексті професійних завдань. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) 

та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати:  

- психологічну структуру складових особистісного потенціалу; 

- роль рефлексивної свідомості в процесах саморегуляції особистості; 
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- 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:  
- усвідомлювати, використовувати і розвивати свої сильні особистісні сторони і 

мінімізувати свої слабкі сторони, що обмежують успішність;   
- адаптуватися до нових ситуацій, що постійно змінюються;   
- володіти технікою підвищення самоефективності особистості;  
- використовувати шляхи наближення до самоактуалізації; 
- розвивати й нарощувати емоційний інтелект на протязі всього життя; 

- представити себе без шаблонів, вміти виразити свою унікальність; 

- виходити за рамки поставленого завдання і самостійно виявляти нові можливості 

для подальшої активності; 

- діяти толерантно до невизначеності; 
- надихати особистим прикладом, управляти емоційним станом своїм та інших людей;  
- планувати професійну кар'єру та керувати нею; 
- самостійно вдосконалювати свої знання, уміння, особистісні і професійні  якості  

для забезпечення ефективної діяльності. 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПОНЯТТЯ 

ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ТАКОГО, ЩО ОПИСУЄ ЦІЛІСНІСТЬ 

 

Тема 1. Особистісний потенціал як інтегральна характеристика рівня 

особистісної зрілості 

Нові орієнтири розуміння особистості в психології: від необхідного до можливого. 

Ідея потенціалу в науках про людину: від «людського потенціалу» до «особистісного 

потенціалу». Визначення особистісного потенціалу (ОП). Навіщо знадобилося 

запровадження поняття ОП? Як ОП взаємодіє з іншими психологічними ресурсами 

особистості, як здібності, мотивація, характер та інші? Як ОП пов'язаний з психологічним 

благополуччям індивіда? Складові особистісного потенціалу. 

Тема 2. Мотиваційний потенціал особистості 
Підходи до дослідження мотивації особистості. Ієрархія цінності людських потреб 

(А. Маслоу). Визначення актуальних потреб особистості. Комплекс Іони: психологічний  

механізм, що перешкоджає особистісному зростанню. Характеристики самоактуалізації. 

Шляхи приближення до самоактуалізації. Стимулювання прагнення до самоактуалізації.  

Локус контролю (Дж. Роттер) і конформність (С. Еш). Мотивация досягнення. 

Вплив мотивації досягнення, метапотреб на ефективність професійної діяльності.   

Тема 3. Ефективне використання інтелектуального потенціалу            
 Множинний інтелект (Г. Гарднер): модель інтелекту, яка розглядає інтелект у різних 

конкретних умовах, а не як домінування однієї загальної здатності до чогось. 

 Стилі мислення (R. Bremson, A. Harrison). Як вплинути на Синтезатора, Ідеаліста, 

Прагматика, Аналітика, Реаліста? Стилі мислення (N. Herrmann) – визначення 

професійного профілю особистості і розширення сфери впливу.  
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 Емоційний інтелект (Д. Гоулман): здатність прочитувати емоції свої та інших людей, 

управляти емоціями. Чому важливо розвивати емоційний інтелект впродовж всього життя?   

Позитивне мислення. Критичне мислення. 

Тема 4. Оптимізм як складова особистісного потенціалу 
Оптимізм як складова особистісного потенціалу. Оптимістичний та песимістичний 

стилі поясненн (Селігман , 2006). Оптимізм і успішність в професійній діяльності. Зв'язок 

оптимізму з депресією, впоранням зі стресом та психологічним благополуччям особистості. 

Оптимізм та здоров'я. Оптимізм та успішність у професійній діяльності та спорті. Оптимізм 

та успішність у навчанні. Оптимізм та якість подружніх відносин та дитячо-батьківських 

відносин. Оптимізм у представників різних релігій та культур. Джерела оптимізму. 

Можливості формування оптимізму (оптимістичного стилю пояснення успіхів та невдач). 

Діагностика диспозиційного оптимізму. 

Мудрість як інтегральна характеристика особистісного потенціалу. Феномен 

мудрості. Три аспекти розуміння мудрості: 1) 1) мудрість як когнітивний процес, як спосіб 

отримання та переробки інформації; 2) мудрість як чеснота, як те, що робить людину 

корисною для суспільства; 3) мудрість як благо, те, що самому власнику цієї властивості 

дає певні переваги (М. Чіксентміхайі, К. Ретхунде). 

Тема 5. Життєстійкість як складова особистісного потенціалу 

Мужність та життєстійкість: історія та визначення. Життєстійкість у психології 

стресу. Зв'язок життєстійкості з іншими змінними та структурою особистісного потенціалу. 

Підходи до виміру життєстійкості. Життєстійкість і успішність діяльності.  

Особистісна автономія як складова особистісного потенціалу. Поняття особистісної 

автономії. Історія поняття особистісної автономії. Сучасні підходи до проблеми 

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

R. Ryan). Мотиваційні системи та каузальні орієнтації. Загальний опитувальник каузальної 

орієнтації (E. Deci, R. Ryan). 

Тема 6. Самоефективність як складова особистісного потенціалу 

Самоефективність (СЕ): вікові та гендерні відмінності у СЕ. Вплив самоефективності 

на мотивацію. Самоефективність та успішність у діяльності. СЕ, психологічний добробут 

та фізичне здоров'я. Розвиток та можливості формування уявлень про СЕ. 

Толерантність до невизначеності як складова особистісного потенціалу. 

Толерантність до невизначеності (ТН): визначення поняття. Проблема входження 

феномену ТН у науковий простір. Зв'язок з іншими змінними та із загальною структурою 

особистісного потенціалу. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТА ЕМПІРИЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Тема 7. Особистісний потенціал в організаційному контексті 

Особистість в організації: актуальні проблеми. Автономія особистості в 

організаційному контексті. Життєстійкість в організаційному контексті. Толерантність до 

невизначеності у організаційному контексті. 

Емоційний інтелект. Емоційний інтелект: сутність поняття і чому він важливий                              

(Д. Гоулман, J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso, R. Sternberg). Структура емоційного інтелекту 

за Д. Гоулманом. Чому поважно розвивати емоційний інтелект на протязі усього життя. 

Особистісний потенціал: менеджмент та лідерство. Психологічний капітал як прояв 

особистісних ресурсів у організаційному контексті.  

Емпатія: розуміння емоцій іншої людини. Емоційний інтелект - ключ до успішної 

взаємодії з іншими людьми  

Роль криз в особистісному зростанні (Т. Титаренко). Методи подолання життєвих 

криз і розвиток емоційної стійкості. Емоційний інтелект і особистісна успішність. 

Тема 8. Особистісний потенціал у ситуації невизначеності та вибору 
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Прийняття відповідальності та види вибору. Особистісний потенціал та готовність 

до вибору. Діагностика суб'єктивної якості вибору. Одруження як вибір. 

Адаптація до важких життєвих ситуацій та психологічні ресурси особистості. 

Суб'єктивне ймовірнісне прогнозування та досвід подолання як особистісні ресурси 

адаптації до умов підвищеного ризику природних катастроф.  

Ресурси особистості та їх взаємодія у ситуації обмеження можливостей здоров'я. 

Внесок особистісного потенціалу в академічні досягнення 

Тема 9. Розвиток креативного потенціалу особистості            
Підходи до розуміння креативності. Емоційні перешкоди креативності. Гнучка 

перебудова своєї психології в умовах обставин, що динамічно змінюються.  

Формування творчого потенціалу особистості. Особистісні характеристики, необхідні 

та важливі для творчої роботи. Мислення в творчій діяльності. Регуляція творчого 

самопочуття.  

Прийоми подолання сумнівів та формування впевненості людини у своїх 

можливостях.  

Інтуїція: можливості і небезпеки. Формування креативної команди: переваги і 

недоліки. Управління конфліктами в креативному колективі. Мотивація креативної 

діяльності. 

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.  

Самооцінка: базові принципи. Внутрішні джерела самооцінки. Формування 

позитивної самооцінки і готовності нести відповідальність за свої вчинки.  

Роль лідерства в управлінні змінами. Формування культури лідерства. Розвиток 

лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви тем, 

змістових модулів  

 

 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

    

Ус

ьог

о 

у тому числі Ус

ьо

го 

у тому числі 

 Л п/с ла

б 

с.р  

 
Л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПОНЯТТЯ 

ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ТАКОГО, ЩО ОПИСУЄ 

ЦІЛІСНІСТЬ 

Тема 1. Особистісний потенціал як 

інтегральна характеристика рівня 

особистісної зрілості 

10 2 2  6 7    7 

Тема 2. Мотиваційний потенціал особистості 10 2 2  6 11 2 2  7 

Тема 3. Ефективне використання 

інтелектуального потенціалу            

10 2 2  6 11 2 2  7 

Тема 4. Оптимізм як складова особистісного 

потенціалу 

10 2 2  6 9  2  7 

Тема 5. Життєстійкість як складова 

особистісного потенціалу 

8 2   6 9  2  7 

Тема 6. Самоефективність як складова 8 2   6 9  2  7 
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особистісного потенціалу 

Разом за змістовим модулем 1 56 12 8  36 56 4 10  42 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТА ЕМПІРИЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Тема 7. Особистісний потенціал в 

організаційному контексті 

18 2 2  6 11 2 2  7 

Тема 8. Особистісний потенціал у ситуації 

невизначеності та вибору 

18 2   6 9  2  7 

Тема 9. Розвиток креативного потенціалу 

особистості     

 2   6 8  2  6 

Тема 10. Лідерський потенціал особистості  2   6 6    6 

Разом за змістовим модулем 2 34 8 2  24 34 2 6  26 

Усього годин 90 20 10  60 90 6 16  68 

         

5. Теми семінарських занять 

 

Семінарські заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних занять 

 
 

№ 
 

Назва теми Кількість годин 

Очна Заочна 

1 Особистісний потенціал як інтегральна характеристика рівня 

особистісної зрілості. 

2 2 

2 Мотиваційний потенціал особистості. 2 2 

3 Ефективне використання інтелектуального потенціалу           . 2 2 

4 Оптимізм як складова особистісного потенціалу.  2 

5 Життєстійкість як складова особистісного потенціалу.            2 2 

6 Самоефективність як складова особистісного потенціалу. 2 2 

7 Особистісний потенціал в організаційному контексті.  4 

 Разом 10 16 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна робота 

 

 

№ 

 

Назва теми/види завдань  

Кількість 

годин 

Очна Заочна 

1 Емоційний інтелект. Емоційний інтелект: сутність поняття і 

чому він важливий (Д. Гоулман, J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso, 

R. Sternberg) (реферат). 

10 10 

2 Особистісний потенціал у ситуації невизначеності та вибору 

(есе). 

10 10 

3 Адаптація до важких життєвих ситуацій та психологічні ресурси 

особистості (практичне завдання). 

10 10 

4 Гнучка перебудова своєї психології в умовах обставин, що 

динамічно змінюються (презентація). 

10 10 

5 Формування творчого потенціалу особистості. Особистісні 10 10 
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характеристики, необхідні та важливі для творчої роботи 

(реферат). 

6 Інтуїція: можливості і небезпеки (реферат).  10 

7 Роль лідерства в управлінні змінами (практичне завдання). 10 8 

 Разом 

 

60 68 

 

9. Методи начання 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:  

- словесні методи: лекція, розповідь, бесіда, пояснення, дискусія, обговорення 

проблемних ситуацій, обговорення у групі практичних та самостійних завдань; 

- наочні методи: мультимедійна презентація, демонстрація (у вигляді роздаткового 

ілюстративного матеріалу), ілюстрація; 

- практичні методи: виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання самостійних завдань: анотування, складання реферату та есе, підготовку 

презентацій та практичних завдань. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

(у т. ч. критерії оцінювання результатів навчання) 

 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підгоотовленості 

студента з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 

конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудіторних 

занять (лекції, практичні заняття) та при виконанні самостійної роботи.  

Обєктом пточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою 

незалежно від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю 

за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
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 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
 

Оцінка 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

 

 

 

 

Відмінно    

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і додаткову 

літературу (монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу; 

 

 

 

Добре  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, послуговується 

науковою термінологією, залучає основну і додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

 

 

Задовільно  

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

 

Незадовільно                 

з можливістю 

відпрацювання 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 

у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні сформовані 

уміння та навички. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Вид Максим    

к-сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Презентація  

 

3 

відповідність змісту доповіді студента та/або оригінальність 

візуального представлення відповідному навчальному 

матеріалу. 

 

Реферат 

 

3 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. 

 

 

Есе 

 

 

3 

здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 

зосереджений на обговорюваній проблемі висловлювання; 

продемонструвати дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української літературної 

мови. 
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Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

30-40 балів 

міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних прикладів. 

 

25-29 балів 

міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

 

10-14 балів 

слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Особистісний потенціал як інтегральна характеристика рівня особистісної 

зрілості. 

2. Нові орієнтири розуміння особистості в психології: від необхідного до 

можливого. 

3. Ідея потенціалу в науках про людину: від «людського потенціалу» до 

«особистісного потенціалу».  

4. Визначення особистісного потенціалу. Навіщо знадобилося запровадження 

поняття особистісний потенціал?  

5. Як особистісний потенціал взаємодіє з іншими психологічними ресурсами 

особистості, як здібності, мотивація, характер та інші?  

6. Як особистісний потенціал пов'язаний з психологічним благополуччям індивіда? 

7. Охарактеризуйте складові особистісного потенціалу. 

8. Підходи до дослідження мотивації особистості.  

9. Ієрархія цінності людських потреб (А. Маслоу). Визначення актуальних потреб 

особистості.  

10.  Комплекс Іони: психологічний  механізм, що перешкоджає особистісному 

зростанню.  

11.  Характеристики самоактуалізації. Шляхи приближення до самоактуалізації. 

12.   Стимулювання прагнення до самоактуалізОхарактеризуйте сції.  

13.  Локус контролю (Дж. Роттер) і конформність (С. Еш).  

14.  Мотивация досягнення. Вплив мотивації досягнення, метапотреб на 

ефективність професійної діяльності.   

15.  Ефективне використання інтелектуального потенціалу.       

16.  Множинний інтелект (Г. Гарднер): модель інтелекту, яка розглядає інтелект у 

різних конкретних умовах, а не як домінування однієї загальної здатності до чогось. 

17. Стилі мислення (R. Bremson, A. Harrison).  

18.  Як вплинути на Синтезатора?  

19.  Як вплинути на Ідеаліста?  

20.  Як вплинути на Прагматика?  
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21.  Як вплинути на Аналітика?  

22.  Як вплинути на Реаліста?  

23.  Стилі мислення (N. Herrmann) – визначення професійного профілю особистості і 

розширення сфери впливу.  

24.  Емоційний інтелект (Д. Гоулман): здатність прочитувати емоції свої та інших 

людей, управляти емоціями.  

25.  Чому важливо розвивати емоційний інтелект впродовж всього життя?  

26.  Оптимізм як складова особистісного потенціалу. Оптимістичний та 

песимістичний стилі пояснення Селігман, 2006).  

27.  Оптимізм і успішність в професійній діяльності. Зв'язок оптимізму з депресією, 

впоранням зі стресом та психологічним благополуччям особистості.  

28.  Оптимізм та здоров'я. Оптимізм та успішність у професійній діяльності та 

спорті.  

29.  Оптимізм та успішність у навчанні. Оптимізм та якість подружніх відносин та 

дитячо-батьківських відносин.  

30.  Можливості формування оптимізму (оптимістичного стилю пояснення успіхів та 

невдач). Діагностика диспозиційного оптимізму. 

31.  Мудрість як інтегральна характеристика особистісного потенціалу. Феномен 

мудрості.  

32.  Мудрість як когнітивний процес, як спосіб отримання та переробки інформації. 

33.  Мудрість як чеснота, як те, що робить людину корисною для суспільства. 

34.  Мудрість як благо, те, що самому власнику цієї властивості дає певні переваги 

(М. Чіксентміхайі, К. Ретхунде). 

35.  Життєстійкість як складова особистісного потенціалу. Зв'язок життєстійкості з 

іншими змінними та структурою особистісного потенціалу.  

36.  Особистісна автономія як складова особистісного потенціалу. Поняття 

особистісної автономії.  

37.  Сучасні підходи до проблеми особистісної автономії. Розуміння особистісної 

автономії в теорії самодетермінації (E. Deci, R. Ryan).  

38.  Самоефективність як складова особистісного потенціалу. Вплив 

самоефективності на мотивацію. Самоефективність та успішність у діяльності.  

39.  Толерантність до невизначеності як складова особистісного потенціалу.  

40.  Особистісний потенціал в організаційному контексті. 

41.   Емоційний інтелект: сутність поняття і чому він важливий (Д. Гоулман,                           

J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso, R. Sternberg). Структура емоційного інтелекту за                            

Д. Гоулманом.  

42.  Чому поважно розвивати емоційний інтелект на протязі усього життя.  

43.  Особистісний потенціал: менеджмент та лідерство. Психологічний капітал як 

прояв особистісних ресурсів у організаційному контексті.  

44.  Емпатія: розуміння емоцій іншої людини. Емоційний інтелект - ключ до 

успішної взаємодії з іншими людьми. 

45.  Роль криз в особистісному зростанні (Т. Титаренко). Методи подолання 

життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.  

46.  Особистісний потенціал у ситуації невизначеності та вибору. 

47.  Прийняття відповідальності та види вибору. Особистісний потенціал та 

готовність до вибору. Одруження як вибір. 

48.  Розвиток креативного потенціалу особистості. 

49.  Підходи до розуміння креативності. Емоційні перешкоди креативності.  

50.  Гнучка перебудова своєї психології в умовах обставин, що динамічно 

змінюються.  

51.  Інтуїція: можливості і небезпеки.  

52.  Формування креативної команди: переваги і недоліки. Управління конфліктами 
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в креативному колективі. Мотивація креативної діяльності. 

53.  Лідерський потенціал особистості. 

54.  Лідер і лідерство. Стилі лідерства. Стратегія особистісного впливу.  

55.  Емоційний інтелект і надихаюче лідерство. Виявлення рівня впевненості в собі 

та рівня самооцінки.  

56.  Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки.  

57.  Самооцінка: базові принципи. Внутрішні джерела самооцінки.  

58.  Формування позитивної самооцінки і готовності нести відповідальність за свої 

вчинки.  

59.  Роль лідерства в управлінні змінами. Формування культури лідерства.  

60.  Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської 

компетентності керівників. 

 

12.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

Поточний та періодичний контроль 
 

 

Підсум-

ковий  

контроль 

(Іспит) 

 

Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль № 2 Індивідуальне 

самостійне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

10 

 

40 

 

100 30 20 

 

 

Т1, Т2, …, Т10 – теми лекцій 

 

Шкала оцінювання: національна та EСTS 

 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка ECTS За національною шкалою 

для заліку 

9 0  -  1 00  А відмінно 

85 - 89 В  
добре 75 - 84 С 

70 - 74 D  
задовільно 60 - 69 Е 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка за 

національно

ю шкалою 

100 бальна 

шкала / 

Оцінка 

ECTS 

 

Теоретична підготовка 

 

Практична 

підготовка 

Зараховано  9 0  –  1 00  

/  А 

Здобувач у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, 

розгорнуто, обґрунтовано та 

аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових 

відповідей. Здобувач демонструє 

Здобувач може 

аргументовано 

обрати 

раціональний 

спосіб виконання 

практичних 
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чітке знання відповідних 

категорій, їх змісту, розуміння їх 

взаємозв’язку, правильно 

формулює тлумачення 

відповідних понять, демонструє 

знання змісту передбачених 

програмою нормативно-правових 

актів, робить самостійні висновки. 

Здобувач вміє виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, самостійно 

знаходити додаткову інформацію 

та використовувати її для 

реалізації поставлених завдань, 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення знань.  

завдань, виконує 

практичні завдання 

не передбачені 

навчальною 

програмою, вільно 

використовує 

набуті теоретичні 

знання при аналізі 

практичного 

матеріалу, проявляє 

творчий підхід до 

виконання 

індивідуальних та 

колективних 

завдань при 

самостійній роботі. 

Зараховано  85 – 89 / 

В 

Здобувач достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових 

відповідей, використовуючи при 

цьому нормативну та обов’язкову 

літературу, застосовує знання для 

розв’язання стандартних ситуацій, 

самостійно аналізує, узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

неточності, які не є суттєвими для 

характеристики предмету питання 

та не впливають істотно на 

загальну характеристику того чи 

іншого явища (поняття).  

Здобувач має стійкі 

навички виконання 

практичних 

завдань, правильно 

вирішує більшість 

практичних 

завдань. 

75 – 84 / 

С 

Здобувач виявляє загалом високий 

рівень знань щодо всієї програми 

навчальної дисципліни, на 

достатньому рівні володіє 

навчальним матеріалом, 

застосовує знання для розв’язання 

стандартних ситуацій, але не вміє 

самостійно аналізувати деякі 

питання, не повністю переконливо 

аргументувати свої відповіді, 

допускає незначні неточності.  

Здобувач за зразком 

самостійно виконує 

практичні завдання, 

передбачені 

програмою 

навчальної 

дисципліни. 

Зараховано  70 – 74 / 

D 

Здобувач володіє навчальним 

матеріалом на репродуктивному 

рівні або відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків. 

Здобувач знає основні поняття 

навчального матеріалу, але має 

ускладнення під час виділення 

суттєвих ознак вивченого та під 

Здобувач має 

елементарні 

навички виконання 

практичних 

завдань, правильно 

вирішує лише 

половину 

практичних 

завдань. 
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час виявлення причинно-

наслідкових зв’язків та 

формулювання висновків.  

60 – 69 / 

Е 

Здобувач не повною мірою 

розуміє предмет навчальної 

дисципліни, наявні недоліки у 

розкритті змісту понять, 

категорій, закономірностей, назв 

та змісту нормативно-правових 

актів. Здобувач надає нечіткі 

характеристики відповідних явищ, 

викладає свої думки з істотним 

порушенням логіки подання 

матеріалу.  

Здобувач може 

використовувати 

знання лише в 

стандартних 

практичних 

ситуаціях, має 

нестійкі навички 

виконання 

практичних 

завдань, робить 

багато суттєвих 

помилок. 

Не зараховано 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

35 – 59 / 

FX 

Здобувач не правильно розкриває 

сутність базових питань 

навчальної дисципліни, допускає 

суттєві змістовні помилки, володіє 

навчальним матеріалом 

поверхнево й фрагментарно, 

безсистемне виокремлює 

випадкові ознаки вивченого, не 

вміє сформулювати свою думку та 

викласти її в логічній 

послідовності, робити 

узагальнення та висновки.  

Здобувач здатний 

виконати лише 

окремі практичні 

завдання за 

допомогою 

викладача. У 

здобувача відсутні 

сформовані уміння 

та навички. 

Не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 / 

F 

Здобувач не знає основних 

положень навчальної дисципліни, 

не володіє навчальним 

матеріалом.  

Здобувач виконує 

лише елементи 

практичних 

завдань, погребує 

постійної допомоги 

викладача. 

 

13. Навчально-методичне забезпечення 

 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  
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