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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

СИЛАБУС 

 

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Обсяг 3 кредити (90) 

Семестр, рік навчання 2 семестр 1 рік навчання 

Дні, час, місце __________ 

Платформа Zoom 

Викладач  Чернявська Тетяна, доктор психологічних наук, 

професор 

Контактний телефон  

Е-mail chernyavskaya@onu.edu.ua  

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа Zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  

електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

 

 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Розвиток особистісного потенціалу» 

вивчає психологічні особливості системної організації особистості 

загалом, а саме розглядає особистісний потенціал як інтегральну 

характеристику рівня особистісної зрілості, де головним 

феноменом особистісної зрілості та формою прояву особистісного 

потенціалу є феномен самодетермінації особистості. 

Місце 

дисципліни                    

в освітній 

програмі: 

 

Обов’язкова дисципліна  

 

 

Мета  курсу 

Мета: розвиток у студентів цілісного уявлення про психологічний 

зміст потенціалу особистості, для розвитку особистісного 

потенціалу як інтегральної характеристики рівня особистісної 

зрілості. 

 

 

 

Завдання 

дисципліни: 

- 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.       

 

 

ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у галузі психології, що 
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Компетентності 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

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 

 

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 

ґендерно-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.  

 

ОПИС КУРСУ 

 

 

 

 

Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20___ год.) та 

практичних (_10__год.) занять, організації самостійної роботи 

здобувачів  (_60_ год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, 

дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та 

виконання індивідуальних завдань: складання реферату і 

підготовку презентацій та практичні завдання. 

 

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 
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Тема 2. Мотиваційний потенціал особистості 

Тема 3. Ефективне використання інтелектуального потенціалу            

Тема 4. Оптимізм як складова особистісного потенціалу 

Тема 5. Життєстійкість як складова особистісного потенціалу 

Тема 6. Самоефективність як складова особистісного потенціал 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТА 

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Тема 7. Особистісний потенціал в організаційному контексті 

Тема 8. Особистісний потенціал у ситуації невизначеності і вибору 

Тема 9. Розвиток креативного потенціалу особистості     

Тема 10. Лідерський потенціал особистості 

 

 

 

 

 

 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект у бізнесі. Як стати успішним у 

житті та кар’єрі; [пер. з англ. Ю. Шекет]. Харків.: Vivat. 2021,  528 с. 

2. Карамушка Л.М., Ткалич М.Г. Самоактуалізація менеджерів у 

професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності 

комерційних організацій): монографія. Київ – Запоріжжя: 

Просвіта, 2009. 260 с. 

3. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного 

психологічного відбору: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр. 2010. 536 с. 

4. Личностный потенциал. Структура и диагностика / Под ред. 

Д.А. Леонтьева. 2011. 680 с. URL: https://cutt.ly/DBwcLrO 

5. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики; [пер. с 

англ. А.М. Татлыдаевой]. 1999. 430 с. URL: 

https://cutt.ly/JBwcBfw  

6. Титаренко Т.М. Випробування кризою. Одіссея подолання:: 

навч. посібник для закладів вищої освіти. 3-є вид., доповнене.  К.: 

Каравела, 2021. 248 с. 

7. Титаренко Т.М.  Сучасна психологія особистості. К.: Каравела, 

2013. 372 с. URL: https://cutt.ly/pBwc8pY   

8. Чернявская Т.П. Висковатова Т.П. Коммуникация в бизнесе: 

психологическая теория и практика. Одесса: ОНУ имени И.И. 

Мечникова, 2013. 258 с. 

9. Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе: 

монография. Одесса: Астропринт, 2010. 288 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

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:  

Кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

https://cutt.ly/DBwcLrO
https://cutt.ly/JBwcBfw
https://cutt.ly/pBwc8pY
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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. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  2 бали 20 

Практичний контроль Робота на практичних 

заняттях 

 

3 бали  

 

30 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Реферат, Презентація, 

Практичне завдання  

 

10 балів 

 

10 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Підсумковий бал   100 

 

Самостійна робота здобувачів 

 

Форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації Презентація Студент обирає форму 

самостійної роботи.  

Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем. 

Складання реферату Реферат 

Написання есе Есе 

Виконання практичного 

завдання 

Звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

 

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 

 

Практичне  

завдання 

 

4 

Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

Критерії оцінювання під час іспиту 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
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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.   

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) здобувача 

до декана   

 

 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова https://cutt.ly/cBi1DaX  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  погодженим  

із викладачем. 

Мобільні 

пристрої 

Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

 

Поведінка в 

аудиторії 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

https://cutt.ly/cBi1DaX

