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Мета вивчення курсу – уміти застосувати теоретичні знання з 

самоменеджменту та практичні уміння самоорганізування для оптимізування 

власної стратегії учіння. 

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів умінь 

самоорганізування та самопроектування. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

головні напрями самоменеджменту та їх завдання, суть головних 

концепцій самоменеджменту, головні завдання саморозвитку, види 

компетентності, кроки цілепокладання, концепції часу, види стресу та 

параметри стресогенності ситуації, головні харакетристки команди та 

компоненти уміння особи працювати у команді, стратегії інграціації та способи 

організування виступу перед аудиторією, психологічні ресурси особистості. 

вміти: застосовувати методики головних напрямів самоменеджменту під 

час самопідготовки до навчальних занять, розробити та застосувати план 

стратегії самостійного учіння. 

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх 

знань з курсів «Філософія», «Логіка». «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Педагогічна психологія». 

Загальна кількість годин – 80 год., з них – 14 год. лекційних та 10 год. 

семінарсько-практичних занять. Кількість годин самостійної роботи студентів з 

курсу становить 56 год. 

  Форма підсумкового контролю – іспит.  
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КУРСУ 

Тема 

Кількість 

лекційних 

годин 

Кількість 

семінарсько-

практичних 

годин 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Разом 

(год.) 

Змістовий модуль 1. Проблеми самоменеджменту навчання 

Завдання самоменеджменту 

навчання 
2 - 8 10 

Цілепокладання  2 1 8 11 

Змістовий модуль 2. Головні напрями самоменеджменту 

Тайм-менеджмент  2 2 8 12 

Ресурс-менеджмент 2 2 8 12 

Стрес-менеджмент 2 2 8 12 

Тіім-менеджмент 2 2 8 12 

Імпрешн-менеджмент 2 1 8 11 

Усього годин 14 10 56 80 

 

БАЗОВИЙ ПІДРУЧНИК  

Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 294-

329. 

ОСНОВНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Д. Адаир; [пер. с 

англ.]. – М. : Эксмо, 2006. 

2. Лукашевич Н. П. Теория и практика саммоменеджмента / Н. Лукашевич 

[учеб. пособ.]. – К. : МАУП, 1999. 

3. Колпаков В. М. Самоменеджмент / В. Колпако;в [навч. посіб.]. – К. : ДП 

“Видавничий дім “Персонал”, 2008. 
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4. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge 

in business, politics and everyday life. – WW. Norton&Company. – New York, 1991. 

5. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal Republic 

of Germany, Freibyrg, 2003. 

6. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – Sterling 

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

7. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 1998. 

8. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate offise, 

Published fo Simon&Schuster. – New York-London-Toronto, 2004. 

9. Morgenstern J. Organizing From The Inside out. The foolorof system for 

organizing your home, your offise, and your life, Henry Holt and company. – New 

York, 1998. 

 

Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань  

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

начислюється за 

правильне виконання 

одного  завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 

Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

5 8 40 

Самостійна робота 1 10 10 

Іспит  1 50 50 

Всього  100 

Рівень виконання кожним студентом завдань семінарсько-практичного 

заняття оцінюється наприкінці заняття від 0 до 8 балів, які складаються з 4 

балів за рівень теоретичних знань студента з відповідної теми заняття та 4 балів 

за виконання практичних завдань та участь у дискусії на занятті. 
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Теми для самостійного вивчення 

Тема «Теоретичні аспекти самоменеджменту» 

Характеристика складових та індивідуальних особливостей 

самоменеджменту. Особистісні та мотиваційні складові умінь 

самоменеджменту. Харакетритика рівнів самоменеджменту. Психологічні 

особливості особистоті, що зумвлють високий та низький рівень кмінь 

самоменеджменту 

Рекомендована література:  

1. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal 

Republic of Germany, Freibyrg, 2003. 

2. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 

1998. 

3. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate 

offise, Published fo Simon&Schuster. – New York-London-Toronto, 2004. 

4. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 294-

329. 

 

Тема « Саморозвиток особистості»  

Напрями саморозвитку – фізичний, особистісний, соціальний, 

професійний. Концепції саморозвитку: 1) крос-культурна концепція 

цінностей саморозвитку в культурах Заходу і Сходу; 2) концепція 

індивідуальних цілей саморозвитку людини за Альфрідом Ленгле; 3) 

концепція типових цілей саморозвитку (Д. Левінсон; А. Адлер). 

Рекомендована література:  

 Лэнглэ А. Эмоции и экзистенция / А. Лэнглэ [пер. с нем.]. – Х. Из-во 

Гуманитарный центр, 2007. 

 Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. 

– СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 
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 Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 294-329. 

 

Тема «Самоменеджмент у структурі людського капіталу та 

компетентності» 

 Види людського капіталу. Види та характеристики компетентності. 

Ключові компетенції за В. Циба. Характеристика складових загальної 

компетентності. 

Рекомендована література:  

1. Корицкий А. В. Истоки и основные положения теории человеческого 

капитала / А. В. Корицкий // Креативная экономика. – №5. – 2007. – С.3-

10. 

2. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний 

збірник / [ред. кол. Н. Софій]. – Київ : Контекст, 2000. 

3. Штепа О. С. Особливості загальної компетентності та її діагностика / О. 

Штепа //  Практична психологія та соціальна робота. – №10. – 2011. – 

С.39-49. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Проблеми самоменеджменту навчання 

 

Тема «Завдання самоменеджменту навчання» 

 Професійне та особистісне самодійнення людини. Психологічна 

характеристика прагнення успіху. Співвідношення самоздійснення та 

досягнення. Харакетристика психологічної інтенції. Характерстика 

конкурентозорієнтованої та автентично зорієнтованої професійної позиціїї 

особи. Навчання як засвоєння суспільно-історичного досівіду, розуміння та 

рефлексія суб’єктного досвіду. Головні проблеми самоменеджменту навчання: 

формування компетентності, формування самодетермінації, узгодження 

актуальних і перспективних професійних цілнй. Завдання стаді-менеджменту 

(самоорганізування навчання): організування успішного засвоєння знань і 

умінь, професійне самоздійснення. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Шкала самооцінки рівня самоменеджменту О. Штепа
1
 

Інструкція  уявіть, що Вам доручили виконати певне завдання. Як зазвичай  :

ви ставитесь  до процесу та результатів виконаного Вами завдання? Оцініть 

кожне твердження у балах від 0 до 10.  

1. Сприймаю відведений на виконання завдання час як достатній для його 

виконання. 

2. За визначений час встигаю повністю завершити завдання, над яким 

працював. 

3. Результат виконання завдання є творчим. 

4. Результат виконаного завдання сприймаю як корисний для себе. 

5. Результати виконаного завдання можуть бути корисними для інших. 

6. Сприймаю завдання  як таке, що має сенс. 

                                                
1 Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості). –  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 

С.46-47. 
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7. Сприймаю процес виконання завдання як цікавий. 

8. Позитивно ставлюся до себе з  огляду на результати виконаного завдання. 

9. Результати виконаного завдання є перспективними. 

10. Для виконання завдання вмію задіяти необхідні додаткові засоби. 

Опрацювання результатів: скласти суму балів за усіма десятьма 

твердженнями та визначити рівень самоменеджменту: 

a. критичний рівень самоменеджменту – 0 – 56 балів,  

b. середній рівень самоменеджменту – 57 – 83 балів, 

c. високий рівень самоменеджменту – 84 – 95 балів 

d. псевдовисокий рівень самоменеджменту – 96 – 100 балів. 

Завдання 2.  Проаналізуйте співвідношення самоконтролю та 

саморозуміння у самоменеджменті з погляду афоризму Бертрана Рассела: 

“Самоконтроль схожий на гальма у поїзді. Вони корисні, коли ви бачите, що 

рухаєтесь у хибному напрямі; і просто зайві, коли напрям є правильним». 

Література до теми 

1. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф, К. Бишоф; [пер. с англ.]. – М. 

: ОМЕГА-М, 2006.  

2. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The 

competitive adge in business, politics and everyday life. – WW. 

Norton&Company. – New York, 1991. 

3. Кокун О. М. Життєве а професійне самоздійснення як предмет 

дослідження сучасної психології / Олег Матвійович Кокун // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №9. – С.1–5. 

4. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – 

Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

5. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 

1998. 
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Тема « Цілепокладання» 

Особливості цілі і мети. Кроки  цілепокладання. Критерії пріоритетності 

цілі – моральність, перспективність, реалістичність. Оцінка цілі за SMART-

критеріями: конкретна, вимірювана, значуща, досяжна, визначена у часі. 

Характеристика особи відповідно до її особливостей досягнення цілі. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Сформулюйте ціль власного навчання на найближчі 3 роки 

та проаналізуйте її за SMART-критеріями (див. Базовий підручник С. 129). 

Коротко опишіть результат аналізу вами цілі навчання та сформулюйте 

висновки. 

SMART-критерії:  

S (specific) – “конкретний”, 

M (measurable) – “вимірюваний”, 

A (аttainable) – “досяжний”, 

R (relevant) – “значущий”, 

Т (time protect) – “обмежений у часі”.  

Завдання 2.  Методика «GROW-аналіз» (за М. Ландсбергом) 

Мета: научіння формулюванню конкретної цілі. 

Інструкція: сформулюйте ціль та проаналізуйте її за критеріями “GROW-

аналізу”. Для цього скористайтеся схемою на рис. 4.2.  

Дайте відповідь на такі питання щодо цілі, реалій, варіантів та висновків: 

Ціль: 

1. що б ви хотіли обговорити з коучем або керівником? 

2. чого б ви хотіли досягти? 

3. чи можливо досягти поставленої цілі за визначений час? 

4. що найбільше може вплинути на досягнення цілі? 

5. чи реалістичною є ціль? 

Реалії: 

1. що відбувається на теперішній час?  

2. чи можуть реалії сприяти досягненню цілі у майбутньому?  
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3. чи містять реалії ресурси для досягнення цілі? 

Варіанти: 

1. що можна зробити для того, щоб змінити ситуацію? 

2. які ви бачите можливості для конкретних дій? 

3. яким варіантам ви надаєте перевагу?  

4. які варіанти вас найбільше цікавлять? 

5) який варіант є найреалістичнішим?  

 

Рис. 1. Схема «GROW-аналізу» 

Висновки: 

1. якими є можливі перешкоди досягненню цілі? 

2. якого характеру підтримка вам необхідна? 

3. якими є кроки із досягнення цілі? 

5. коли ви плануєте розпочати виконання завдання? 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: визначте труднощі на 

шляху досягнення цілі та успіх, який є наслідком її досягнення. 
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Завдання 3. Методика «Життєвий успіх та засоби його досягнення» (за 

Ю. Тюшевим) 

Мета: визначення перспективних цілей та здійснення аналізу засобів 

їхнього досягнення. 

Інструкція: із запропонованого переліку оберіть три позиції, що для вас 

символізують успіх. Далі для кожного виду успіху визначте засіб, за 

допомогою якого ви бачите його досягнення вами. 

Життєвий успіх для мене – це: 

1) повага інших; 

2) наявність сім’ї та дітей; 

3) цікава робота; 

4) наявність надійних друзів; 

5) чесно прожите життя; 

6) жити не гірше за інших; 

7) можливість бути “сам собі 

пан”; 

8) реалізування своїх творчих 

здібностей; 

9) багатство; 

10) яскраві життєві враження; 

11) бути першим в усьому, що 

вважаю для себе значущим; 

12) перемога над своїми 

ворогами; 

13) висока посада; 

14) влада; 

15) популярність. 

 

Засобаи досягнення життєвого успіху : 

1) добра освіта; 

2) активна участь у 

суспільному житті та 

політиці; 

3) цілеспрямованість та 

наполегливість в 

обстоюванні власних 

інтересів; 

4) мої здібності, талант; 

5) уміння пристосуватися до 

обставин; 

6) наявність необхідних 

зв’язків; 

7) везіння; 

8) жорсткість та уміння йти 

напролом заради поставленої 

мети; 

9) наявність забезпечених 

батьків та родичів; 

10)  почуття гумору; 

11)  відповідальність; 

12)  комунікабельність; 

13)  уміння справляти позитивне 

враження. 
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Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими були критерії 

вашого вибору характеристик життєвого успіху? Реалізування яких з них 

обумовлене вашим умінням справляти враження?  

Література до теми 

1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Д. Адаир. – М. : 

Эксмо, 2006. 

2. Капрара Дж. Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. − СПб. : 

Питер, 2003. 

3. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первй декаде Тита Ливия / 

Никколо Макиавелли ; [пер. с ит. Г. Муравьевой]. – СПб. : Азбука, 2002. 

4. Моргенстерн Дж. Технологии эффективной работы. 9 ключевых 

навыков. пер. с англ. – М. : Изд-во “Добрая книга”, 2006. 

 

Змістовий модуль 2. Головні напрями самоменеджменту 

 

Тема «Самоорганізування часу (тайм-менеджмент)» 

Головні аспекти часу (психофізичний, психофізіологічний, особистісно-

психологічний, соціально-психологічний). Концепції часу. Індивідуально-

психологічні особливості сприймання людиною часу. Основні режими часу – 

оптимальний, невизначений, дефіцитний. Характеристика компетентності у 

часі. Головні завдання та методики тайм-менеджменту.  

Практичні завдання 

Завдання 1. Методика «Планування життя» (за М. Шлепецьким) 

Мета: здійснити стратегічне планування життя. 

Інструкція: відповідно до плану проаналізуйте цілі вашого життя. 

1. Індивідуальні цілі: 

a. життєвий стиль (включно імідж, який би ви хотіли мати); 

b. духовна, релігійна, філософська діяльність; 

c. економічна діяльність; 

d. подальша самоосвіта; 
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e. рішення, що стосуються вашої роботи; 

f. запланований рівень фізичної активності; 

g. активний відпочинок. 

2. Міжособистісні цілі: 

a. сімейне життя (ступінь близькості контактів з рідними); 

b. друзі (їхня кількість, ступінь близькості контактів з ними, звідки 

вони – робота, наявність спільних інтересів, сусіди тощо); 

c. романтичні взаємини (їхня серйозність, близькість; сподівання на 

майбутнє); 

d. групові контакти (ступінь приналежності до груп – сім’я, групи за 

інтересами, надання переваги груповим чи особистим інтересам, 

рівень емоційної залежності від групи); 

e. роль лідера (який ступінь впливу на групу ви хотіли б мати? Який 

ступінь відповідальності ви готові взяти на себе? Які взаємини 

хотіли б отримати?) 

3. Довготермінові цілі: 

a. які з обраних вами цілей ви хотіли б досягти через 10, 20, 30 років? 

b. про що з того, що ви маєте тепер, ви із задоволенням згадали б 

через 10, 20, 30 років? 

4. Особливі довготермінові цілі.  

5. Якими є цілі, що визначають сенс вашого життя або життєву 

філософію?  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: формулювання яких 

видів цілей є складним та у чому причина цього? Як саме пов’язані між собою 

усі цілі?  

Завдання 2. Методика «Значущість і терміновість»  

Мета: здійснити актуальне та короткотермінове планування часу, а також 

визначити пріоритети. 

Інструкція:  
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1) складіть перелік справ, які вам слід виконати (протягом дня, або 

тижня); 

2) оцініть кожну справу за критерієм її значущості: 1бал – справа 

низького рівня значущості, 2 бали – справа середнього рівня 

значущості, 3 бали – справа високого рівня значущості; 

3) оцініть кожну справу за критерієм її терміновості: 1 бал – справа 

низького рівня значущості, 2 бали – справа середнього рівня 

терміновості, 3 бали – справа високого рівня терміновості; 

4) для кожної справи перемножте бали значущості та терміновості 

(приклад у табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка значущості та терміновості справ 

Перелік справ  

(на тиждень) 
Значущість Терміновість Результат 

1) Скласти звіт 3 3 9 

2) Дооформити документи з 

нового проекту  
3 2 6 

3) Провести ділову бесіду 2 2 4 

4) Організувати зустріч 

однокурсників  
1 3 3 

 Напрями аналізу результатів виконання завдання: проінтерпретуйте 

отримані результати. Справи, які отримали в результаті 9 балів слід почати 

виконувати одразу після аналізу значущості та терміновості справ – сьогодні; 

справи, які отримали в результаті 8 балів слід почати виконувати із 

завтрашнього дня; виконання справ, які отримали в результаті 4 та 6 балів 

можна відкласти на 3 дні; справи, які отримали в результаті 1-3 бали можна 

спокійно відкласти на тиждень. Водночас, через тиждень потрібно оновити 

перелік справ та здійснити аналіз їхньої значущості та терміновості. 

Завдання 2.  Методика «Позитивне планування»  

Мета: навчитись резервувати час та аналізувати поглиначі часу. 

Інструкція: складіть перелік обов’язкових справ на день. А потім поміж 

важливими справами вмістіть ті, які вам хочеться робити (у прикладі виділено 
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курсивом). Водночас чітко визначте час, який ви збираєтесь виокремити для 

кожної справи. 

Наприклад, 

Перелік справ (на день) Час виконання справи 

Скласти звіт 2 год. 

Читати детектив 1 год. 

Дооформити документи з нового проекту  2 год. 

Провести ділову бесіду 1 год. 

Прогулятись 30 хв. 

Читання професійної літератури 2 год. 

Оформити фотографії з відпустки у фотошопі 30 хв. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: що є більш 

ефективним – не дозволяти собі відволікатися чи врахувати ці відволікання? 

Наскільки високою є працездатність протягом дня з урахуванням часу на 

справи за бажанням? 

Завдання 3.  Методика «Розподіл часу» (за Ф. Зімбардо). 

Мета: аналіз ставлення до часу та ефективності його використання. 

Інструкція:   

1) намалюйте коло “Звичайний день минулого тижня” та розбийте його 

на сегменти залежно від того, скільки часу ви приділяєте таким 

справам: 

a. завдання, які ви не любите, але маєте виконувати; 

b. завдання, якими ви займаєтеся тому, що вам це цікаво; 

c. повсякденні побутові справи; 

d. особисті зустрічі; 

e. справи, що приносять задоволення; 

f. планування, 

g. розваги (або час, коли ви нічого не робите). 

2) намалюйте коло “Ідеальний день майбутнього тижня” та розбийте 

його на сегменти залежно від того, скільки часу ви вважаєте за 

необхідне приділяти попередньо зазначеним справам. 
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Напрями аналізу результатів виконання завдання: яким саме справам ви 

відвели більше (менше) часу, наскільки такий розподіл є реалістичним для 

дорослого життя? Як зміниться продуктивність вашої праці та ефективність 

використання часу? Наскільки реалістичним є здійснений розподіл часу? 

Завдання 4.  Визначте значущі для вас поглиначі часу. 

Найрозповсюдженіші поглиначами часу є такі. 

– Нечітке формулювання мети. 

– Відсутність пріоритетів у справах. 

– Спроби надто багато зробити за один раз. 

– Відсутність чіткого уявлення про справи, що слід виконати. 

– Неефективне планування розкладу дня. 

– Особиста неорганізованість та завалений робочий стіл. 

– Надмірне заглиблення в аналіз інформації. 

– Незручна система каталогів. 

– Недостатня мотивація та індиферентне ставлення до роботи. 

– Постійний пошук нотаток, матеріалів, файлів тощо. 

– Недостатньо чіткий розподіл праці та відповідальності. 

– Незаплановані відвідувачі. 

– Нездатність сказати “ні”. 

– Надходження неповної або застарілої інформації. 

– Відсутність самодисципліни. 

– Невміння доводити справи до завершення. 

– Невміння чітко організувати розмову телефоном. 

– Відволікання. 

– Довгі наради, домовляння тощо. 

– Недостатня підготовленість до проведення ділових бесід. 

– Відсутність або неточність зворотнього зв’язку. 

– Балачки на особисті теми у робочий час. 

– Надмірна комунікабельність. 

– Надмірність ділових записів. 
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– Постійне відкладання справ на потім. 

– Прагнення знати усі факти з проблеми. 

– Тривалі та марні очікування (прийняття рішень, надходження 

інформації тощо). 

– Невміння делегувати частину повноважень. 

– Поспіх та нетерплячість. 

– Недостатній контроль за передорученими справами. 

– Безцільний перегляд електронної пошти. 

Література до теми 

1) Абульханова-Славская К. Стратегия жизни / К. Абульханова-Славская. 

– М. : Аспект Пресс, 1991. 

2) Болотова А. Психология организации времени / А. Болотова [учеб. 

пособ. для вузов]. – М. : Аспект Пресс, 2006. 

3) Газилишин В. Відчуття втрати часу у кризових ситуаціях / В. 

Газилишин // Практична психологія та соціальна робота. – №11. – 

2006. – С.24-25. 

4) Зайверт Л. Ваше время в ваших руках / Л. Зайверт. – М. : Аспект 

Пресс, 1991. 

 

Тема «Уміння самопроектування (ресурс-менеджмент)» 

Види ресурсів особистості: внутрішні, особистісні, стресостійкості, 

психологічні, інформаційні. Психологічні концепції ресурсів. Показники 

психологічної ресурсності. Компоненти психологічної ресурсності 

Практичні завдання 

Завдання 1. Методика «Колесо самореалізування»  

Мета: визначити напрями самопроектування. 

Інструкція: визначте наявний та бажаний рівні вашого самореалізування у 

кожному напрямі вашого життя (у центрі колеса – 0 балів, на межі колеса – 10 

балів). Напрями самореалізування у житті: 1 – здоров’я; 2 – матеріально 

забезпечене життя; 3 – кар’єра; 4 – сім’я (діти, підтримка, добрі взаємини, 
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любов); 5 – змістовне спілкування; 6 – 

особистісний розвиток; 7 – відпочинок та нові 

враження (подорожі, мистецтво); 8 – активна 

громадська позиція (можливість впливати на 

події у житті суспільства); 9 – улюблена справа 

(хобі, професійна самореалізація). 

Напрями аналізу результатів виконання 

завдання: у якому життєвому напрямі рівні 

вашого наявного та бажаного самореалізування є співмірними? Які ваші 

унікальні якості дає змогу виявити цей напрям? Які якості ви будете витрачати 

лише у тому життєвому напрямі, у якому співпадають рівні вашого наявного та 

бажаного самореалізування? У якому життєвому напрямі між рівнями вашого 

наявного та бажаного самореалізування є найбільша розбіжність? Який з 

напрямів життєвого самореалізування є для вас найважливішим? Як може 

змінитися ваше життя, ставлення до себе та до інших, якщо ви застосуєте ваші 

унікальні якості для кращого самореалізування у пріоритетному життєвому 

напрямі? 

Завдання 2. «Загадка семи мудреців»  

Інструкція: прочитайте висловлювання семи видатних мудреців світу. Ці 

висловлювання є їхнім життєвим кредо, в якому кожен із них намагався 

викласти своє бачення сенсу життя. Ваше завдання – об’єднати вислови 

мудреців в один, логічно завершений. За потребою можна використовувати для 

з’єднання висловів і інші слова, але мінімально. Не переставляйте місцями 

слова у висловлюваннях мудреців, можна змінювати лише їх відмінки та 

порядок самих висловів. 

• Ніколи не перебільшуючи (Солон). 

• Усьому знати міру (Клеобул). 

• Тяжкий тягар – невігластво (Фалес). 

• Усе своє носити з собою (Біант). 

• Обмірковувати усе заздалегідь (Періандр). 
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• Не поспішати у дорозі (Хілон). 

• Важко людині бути хорошою (Піттак). 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: що означає для 

людини «бути хорошою»? Що саме може бути мірилом того, чим слід 

розміряти усе у житті? Які саме властивості людини можуть бути мірилом, того 

що вона є «хорошою»? Що саме може надавати людині чуття сенсовності її 

життя? 

Завдання 3. «Мапа внутрішньої країни»  

Інструкція: виконайте завдання та розберіть власний рисунок за 

напрямами аналізу результатів виконання завдання. 

Уявіть, що ви є певною країною, цікавою і неповторною. Здійсніть 

мандрівку цією країною у пошуках важливої для вас цілі: 

1. окресліть межі країни та дайте їй назву; 

2. намалюйте ландшафт країни та назвіть його компоненти (наприклад, «Гори 

сумнівів»  або «Гори думок» тощо); 

3. позначте на мапі ціль вашої мандрівки прапорцем і напишіть «ціль»; 

4. на мапі визначте точку, з якої ви почнете мандрівку, та позначте її як «вхід»; 

5. намалюйте на мапі шлях від «входу» до «цілі»; 

6. на мапі визначте точку, в якій ви завершите мандрівку, та позначте її як 

«вихід»; 

7. намалюйте на мапі шлях від «цілі» до «виходу»; 

8. на шляху від «входу» до «виходу» позначте актуальний стан (позначте його 

прапорцем «тепер»).  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: на скільки є 

розробленим ландшафт країни? Якщо рисунок розбити на уявні дев’ять 

квадратів (по три квадрати у рядку і так само у стовпці), з яких три верхні 

квадрати характеризують сферу думок, середні – сферу емоцій, а нижні – сферу 

дій; якщо лівий стовпець характеризує минуле, середній – теперішнє, а правий 

– майбутнє, то в якій сфері та у якому часі знаходиться ваша ціль? Якщо 

відносно центру мапи прапорець цілі знаходиться саме по центру – це означає, 
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що ви умієте приймати зважені рішення, по центру зі зміщенням догори – 

здатні продукувати нові ідеї, по центру зі зміщенням донизу – умієте практично 

реалізовувати задуми, прапорець цілі справа – умієте сміливо дивитися у 

майбутнє, зліва – берегти традиції. Що саме ви умієте?На якій місцині 

розташовано «ціль»?  У якій частині вашої країни ви почуваєтеся найкраще – 

сповнені радості, впевненості, чуття перспективності? Що знаходиться на 

території цієї місцини? Як ви можете потрапляти до цієї місцини? По якій 

території пролягав шлях до мети і після її досягнення – до «виходу»? Яким є 

напрям руху до цілі? Якщо рівень «входу» і «виходу» є однаковим або вони 

знаходяться на одній частині мапи – ви прийшли до того ж, з чого і почали, але 

на новому рівні розуміння, отож, ви умієте вчитися на своєму досвіді. Якщо 

рівень «виходу» є вищим за рівень «входу» – у розумінні цілі ви схильні йти від 

практики до теорії та довіряєте практичному досвіду. Якщо рівень «входу» є 

вищим за рівень «виходу» – у розумінні цілі ви ідете від теорії до практики. 

Якщо «вхід» знаходиться у лівій частині мапи, а «вихід»– у правій, ви схильні 

тривожитися перед початком роботи над завданням, але умієте будувати 

стратегію досягнень та у розв’язанні нових проблем використовувати минулий 

досвід. Якщо «вхід» знаходиться у правій частині мапи, а «вихід» – у лівій, ви 

маєте чуття на усе нове і перспективне та умієте поєднувати інновації та 

традиції. Як ваші теперішні цілі пов’язані з місциною, у якій ви почуваєтеся 

найкраще? 

Завдання 4.«Очікування від інших»  

Інструкція: пригадайте певні важливі випадки, коли ви прагнули виявити 

турботу щодо інших. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: які слова чи дії певної 

людини спонукали вас турбуватися про неї? Яким, на ваш погляд, вони мали 

приховане «послання»? Які почуття ви переживали, коли «почули» це 

«послання»? Що ви зробили? Яку реакцію ви очікували отримати у відповідь на 

власні дії? Чи підтверджує така реакція ваше чуття значущості? За що саме ви 

себе цінуєте, виявляючи турботу про інших? Як ви реагували, коли замість 
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вдячності й визнання інші були роздратовані вашим намаганням виявити 

турботу щодо них? Як в інший спосіб взаємин з іншим ви можете відчути те, 

що вони вас цінують? На виш погляд, окрім турботи, якими є головні принципи 

взаємин з іншими? Чи можете ви сформулювати 2-3 ваших особистих правила 

взаємин, які приносять вам радість та порозуміння з іншими? Які ваші 

унікальні якості дають змогу будувати та реалізовувати взаємини, які 

приносять вам радість та порозуміння з іншими? 

Завдання 5.  «Поновлення ресурсів» за Я. Макдермотом та В. Яго  

Інструкція: ознайомтеся з засобами самоінвестування, тобто способами 

поновлення ресурсів, які запропонували Ян Макдермот та Венді Яго. Оберіть з 

цих способів психологічного самоінвестування ті, які є для вас 

найефективнішими. 

Принципи психологічного самоінвестування : 

1. вільний час. Його необхідно виокремити у роботі та присвятити 

розмірковуванням, у тім числі філософствуванню та слуханню 

музики. Це додасть натхнення, впевненості, спокою, а також створить 

можливість мріяти; 

2. розслаблення. Не слід замінювати розслаблення допінгом. Відпочити 

необхідно до того, як зовсім втомились; 

3. нові стимули. Постановка нових цілей створює перспективність. 

Новими стимулами можуть бути завдання з особистісного та 

професійного самовдосконалення; 

4. подарунки, свята, розваги. Дають можливість вийти поза межі 

буденності та дають чуття радощів; 

5. проведення часу з людьми, з якими нам добре. Це може бути 

спілкування з реальними людьми, а також через книжки та твори 

мистецтва; 

6. хвалити себе. Необхідне для розуміння людиною своєї унікальності, 

прийняття нею себе, уважного ставлення до своїх потреб.  
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Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи ви на практиці 

випробували певні способи психологічного самоінвестування? Яким є ваш 

критерій ефективності способу психологічного самоінвестування – доступність, 

швидкість тощо? Як ви змінюєтеся після поновлення власних ресурсів? Чи 

можете ви сформулювати ще 2-4 способи поновлення власних ресурсів? 

Література до теми 

1. Калашникова С. А. Личностные ресурсы и психологическое здоровье 

человека: соотношение содержания понятий // Гуманитарный вектор. – 2011. – 

№2(26). – С.185-189. 

2. Рязанцева Е. Ю. Вера как экзистенциальный ресурс личности в преодолении 

кризиса / Е. Рязанцева // Актуальні проблеми психології: Психологія 

особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 

4. – Ч.2. – С. 218-225. 

3. Штепа О. С. Особливості психологічної ресурсності жінок / О. Штепа // 

Соціальна психологія. – №1-2 (51-52). – 2012. – С.145-152. 

4. Штепа О. С. Психологічний ресурс особистості у концепції 

самоменеджменту // О Штепа / Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – 

Додаток 4, том ІІІ (15). – 2009 р. – Тематичний випуск №3. “Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 751-

758. 

5. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

 

Тема «Самоорганізування у стресових ситуаціях (стрес-менеджмент)» 

Види стресу: фізіологічний та психологічний. Види стресорів: стресові 

стимули (стрес-фактори) та стресові ситуації. Диспозиційні фактори стресу. 

Характеристика стресостійкості.  Ефективні стратегії успішного долання 

стресу: 1) розв’язати проблему; 2) змінити ставлення до проблеми; 3) 

змиритися з наявністю проблеми, але зменшити її негативний вплив. 
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Практичні завдання 

Завдання 1. Коротко опишіть ситуацію навчання, яка є для вас 

стресовою. Визначте параметри та рівень її стресогенності за критеріями 

значущості, контрольованості та валентності 

Завдання 2. «Аналіз стрес-рис» 

Мета: проаналізувати особливості стресового реагування та виявити 

диспозиційні фактори стресу. 

Інструкція: складіть перелік ваших особистісних рис, що спричиняють 

стресове реагування.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: для яких саме 

стресорів є індикаторами зазначені вами риси? Допишіть для кожної риси її 

позитивне значення. Отож, що ви умієте? 

Завдання 3.  Методика «Сузір’я емоцій» 

Мета: проаналізувати особливості суб’єктивного переживання 

емоційного стресу. 

Інструкція: згадайте ситуацію, що викликає у вас напругу. З’єднайте між 

собою ті емоції, якими можете охарактеризувати свій стан. Визначте 

домінуючу емоцію. 

 

Рис. 3. Сузір’я емоцій 
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Напрями аналізу результатів виконання завдання: які асоціації у вас 

викликає конфігурація рисунка, на що це схоже? Дайте назву своєму 

емоційному стану, так щоб вона включала асоціації та головну емоцію, 

наприклад, “Сонце творчого підйому”, “Плащ нудьги”. Далі проінтерпретуйте, 

що означає ваш емоційний стан, яку історію можна розповісти про нього, як 

можна його подолати або пролонгувати? 

Література до теми 

1) Абабков В. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии 

/ В. Абабков, М. Перре.– СПб. : Речь, 2004. 

2) Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс 

[пер.с англ.]. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

3) Водопьянова Н. Психодиагностика стресса / Н. Водопьянов. – СПб.:  

Питер, 2009. 

4) Гринберг Дж. Управление стрессом / Гринберг Дж. – СПб. :  Питер, 

2004. 

5) Изард К. Психология эмоций / К. Изард [пер.с англ.]. – СПб. : Питер, 

1999. 

 

Тема «Уміння працювати у команді (тіім-менеджмент)» 

Види соціальних груп: натовп, аудиторія, колектив, виробнича група, 

інтелектуальна група, навчальна група, команда. Характеристика групових 

процесів та станів. особливості групи і команди. Головні характеристики 

команди: ефективна та конструктивна міжособистісна взаємодія членів 

команди, професіоналізм, здатність узгоджено працювати на спільний 

результат та орієнтування на загальний успіх команди. Головні соціальні ролі у 

команді: «людина ідеї», «людина групи», «перфекціоніст», «суддя», «вчитель», 

«шеф». 

Практичні завдання 

Завдання 1. Методика «Фільм про моє життя» (за Ф. Зімбрдо) 
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Мета: визначити та проаналізувати прийняття своєї соціальної ролі у 

групі. 

Інструкція: відповідно до плану придумайте фільм про ваше життя. 

План фільму 

1. Яким є жанр фільму? 

2. Яким є сюжет фільму? 

3. Які у фільмі головні ролі? 

4. Які у фільмі другорядні ролі? 

5. Хто виконує головні ролі? 

6. Хто виконує другорядні ролі? 

7. Хто автор сценарію? 

8. Хто режисер? 

9. Якими є декорації? 

10. Яким є музичний супровід? 

11. Як себе поводять глядачі, коли переглядають фільм про ваше життя? 

12. Якщо фільм представлено до нагороди, то в якій номінації? 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи граєте ви самі у 

вашому фільмі? Чи подобається вам грати вашу роль? Чи хотіли б ви змінити 

вашу роль на іншу, або стати режисером чи сценаристом? 

Завдання 2. Методика «Три лідери» 

Мета: проаналізувати ефективність власної участі у групових процесах. 

Інструкція: пригадайте трьох осіб, з якими ви мали змогу спілкуватися та 

співпрацювати і можете назвати їх лідерами. Охарактеризуйте кожного з 

лідерів трьома найяскравішими його рисами. Оберіть з переліку рис дві, які на 

вас вплинули.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: яких людей ви 

вважаєте лідерами – лише позитивних? Чому ви навчилися, як вплинули на вас 

ці люди? 

Завдання 3. Методика «Соціальні компетенції» (за В. Хінш, 

модифіковано нами) 
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Мета: визначити рівень умінь для реалізування певної соціальної ролі у 

групі чи команді. 

Інструкція: проранжуйте наведені соціальні компетенції у порядку від 

найбільш значущої для вас (1) до найменш важливої (15). 

Соціальні компетенції: 

 вміння виявляти почуття; 

 уміння приймати інші погляди; 

 здатність надихати інших; 

 вміння пов’язувати один з одним різні погляди; 

 уміння виявляти емпатію; 

 можливість брати ініціативу до своїх рук; 

 здатність розв’язувати проблеми; 

 вміння позбавлятися напруження; 

 здатність нестандартно мислити; 

 уміння об’єднувати команду; 

 можливість зберігати мужність у складних ситуаціях; 

 уміння пропонувати свою підтримку іншим; 

 здатність довіряти команді; 

 вміння створювати стимули у роботі; 

 уміння вводити нові стандарти. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими з означених 

компетенцій ви володієте цілковито? Які компетенції вважаєте за необхідне 

сформувати у себе? Яку соціальну роль у групі чи команді ви можете 

виконувати ефективно? 

Завдання 4. Методика «Пазл» 

Мета:  проаналізувати особливості адаптації та взаємодії з іншими 

учасниками групи. 

Інструкція: у кожного є картка, за допомогою якої ви зможете зобразити, 

наскільки ви контактні. Якщо вважаєте, що вам властива експансія, активний 

вплив на оточення, то залиште сторону(и) фігури випуклими. Якщо ви частіше 
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є вразливими і глибоко сприймаєте впливи оточуючих, то 

зріжте сторону фігури так, щоб вона стала увігнутою. 

Якщо ж ви зберігаєте нейтралітет − зріжте випуклу сторону 

фігури по прямій, щоб утворилася сторона квадрата та 

розмалюйте створену фігуру. У вашому розпорядженні усі 

чотири сторони фігури, саму фігуру розрізати навпіл не потрібно. Готові 

фігурки учасники мають скласти разом, як пазли.  

Обговорення: наскільки цілісною є «картина» нашої групи? Чим наша 

група є сильною – відкритістю чи впливовістю? Наскільки комфортно кожному 

у спільному «проекті»? 

Література до теми 

1. Гертер Г. Принятие решений / Г. Гертер; [пер. с нем.] – Х. : Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2008. 

2. Кирилюк Л. Активное обучение: инструментарий и методы / Л. 

Кирилюк, В. Величко, Д. Карпиевич, Е. Карпиевич // Практична 

психологія та соціальна робота. – №2. – 2006. – С. 31-36. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Кн. 2. Соціальна 

психологія груп. Прикладна соціальна психологія. У 2 кн. – К. : 

Либідь, 2006. 

4. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности / [под ред. Г. Никифорова]. – СПб. : Речь, 2001. 

 

Тема «Уміння справляти враження (імпрешн-менеджмент)» 

Завдання імпрешн-менеджменту. Стратегії інграціації – 

«самопрезентація», «підсилення інших», «подібність думок», «визначення 

фаворитів». Характеристика самомоніторингу. Поле(не)залежність особи. 

Асертивна поведінка. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Методика «Метод FISA»(за В. Чікер) 

Мета: научіння асертивному спілкуванню. 
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Інструкція: відповідно до плану проаналізуйте особливості вашого 

спілкування з іншими. 

Крок 1. F (fact) – спостереження за фактами. Спостерігати за поведінкою 

та слухати іншу людину, зосередитися на фактах: що саме людина говорить, як 

саме себе поводить, що робите у цей час ви. 

Крок 2. I (idea) – висловити ідеї, думки щодо почутого та побаченого та 

проінтерпретувати їх. 

Крок 3. S (sense) – проаналізувати побачене і почуте. Передусім 

простежити свої емоції, переживання, почуття у певній ситуації. Такий звіт 

допоможе зорієнтуватись у точності власних інтерпретацій та правильності 

своєї поведінки. Якщо ми переживаємо позитивні емоції, отже комунікація 

може бути успішною і сприяти тривалій співпраці. Якщо емоції є негативними 

– варто повернутися на крок назад та перевірити усе ще раз, крайній варіант – 

припинити спілкування. 

Крок 4. A (appreciation) – потрібно оцінити свою поведінку, судження, 

емоції щодо їхньої відповідності правилам і принципам асертивного і 

толерантного спілкування. Важливо зрозуміти, що люди можуть по-різному 

сприймати проблеми, та мати різні погляди, переживати різні почуття. Тому 

потрібно виявити до свого співрозмовника толерантність. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: на якому кроці аналізу 

спілкування вам було найлегше? На якому кроці – найскладніше? Чи вважаєте, 

що ця методика веде до неефективного компромісного спілкування? 

Завдання 2.   

Визначити соціальну роль у групі за опитувальником М. Белбіна та 

проаналізувати власні сильні та слабкі сторони участі у групі. 

Опитувальник «Ролі у гупі» (М. Белбін, адаптація Л. Кирилюк та В. Величко)  

Інструкція: до вашої уваги сім розділів, кожен з яких містить перелік 

певних властивостей особистості. На кожен розділ виокремлено 10 балів, у 

межах яких потрібно оцінити, наскільки вам властива кожна з характеристик 

переліку. Якщо ви вважаєте, що з переліку вам властива лише одна 
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характеристика, 10 балів потрібно проставити напроти цієї характеристики. 

Якщо ви вважаєте, що вам властиві декілька або усі характеристики з переліку, 

необхідно кожній з характеристик присвоїти відповідну суму балів так, щоб 

загальна сума дорівнювала 10. Чим більше властива вам певна характеристика 

– тим більше балів слід їй присвоїти. 

Опрацюйте результати та визначте властивий вам тип лідера. Порівняйте 

отримані результати з тими, що були отримані при  виконанні завдання “Фільм 

про моє життя”, щоб визначити, наскільки ефективним учасником команди ви 

можете бути. 

ЧАСТИНА 1  

Вважаю, що мій внесок у роботу групи полягає у тому, що ... Бали 

а Я можу швидко зауважити і використати нові можливості  

б Можу добре працювати з дуже різними людьми  

в Моя природна властивість “народжувати” нові ідеї  

г 

Моя сила полягає у тому, що я можу з членів групи “витягнути” в 

них найкращі риси (щоб вони сприяли досягненню цілей і завдань 

групи) 

 

д 
Моє головне вміння у спроможності доводити справи до 

завершення  

 

е 
Я в стані сприймати на певний час непопулярність моєї особи, 

якщо це матиме корисні наслідки для роботи групи 

 

є 
Зазвичай відчуваю, що є реалістичним, якщо йдеться про 

досягнення успіху 

 

ж Можу без упереджень запропонувати альтернативний вихід   

Усього 10 

ЧАСТИНА 2  

Якщо я роблю певні помилки, коли працюю у групі, то це тому, що ...   Бали 

а Я не можу заспокоїтись, коли на нараді немає порядку  

б Іноді забагато уваги присвячую ідеям, які не до кінця продумані  

в 
Можу почати багато говорити тоді, коли група працює над новими 

ідеями 

 

г 
Мій холодний погляд на справи перешкоджає мені приєднатися до 

ентузіазму колег 

 

д 
Часом мене сприймають як людину, яка надто переймається 

дрібницями  

 



 
31 

е 
Мені важко керувати “на першій лінії”, оскільки я відчуваю 

велику відповідальність за атмосферу у групі 

 

є 
Маю схильність розмірковувати над своїми планами тоді, коли усі  

працюють над ідеєю. Як наслідок – втрачаю контакт з групою 

 

ж 
Колеги дивляться на мене, як на людину, яка концентрує увагу на 

негативному розвитку справи 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 3  

Коли я разом з іншими залучений до підготовки проекту ...   

а Я здатний впливати на людей  

б Моя інтуїція допомагає попередити багато помилок  

в 
Я готовий взяти участь у зборах, якщо впевнений, що вони не є  

втратою часу 

 

г 
Зазвичай можна розраховувати на те, що я придумаю щось 

оригінальне 

 

д Намагаюся, щоб добрі ідеї зацікавили групу  

е 
Завжди шукаю найсвіжішої інформації та результатів досліджень 

щодо проблеми, яку розв’язує група 

 

є 
Переконаний, що моє уміння формулювати власну думку, може 

допомогти групі прийняти правильне рішення 

 

ж Моя справа – організування найважливішої частини роботи  

Усього 10 

ЧАСТИНА 4  

Моєю характерною рисою під час роботи у групі є ...   

а Моя зацікавленість у тому, щоб більше дізнатися про своїх колег  

б Без вагань і сумнівів протиставляю свою думку думці більшості  

в 
Зазвичай знаходжу такі аргументи, які дають змогу групі оминути 

помилкового рішення 

 

г Особливий талант втілювати задуми у життя  

д 
Умію уникати банального та звертати увагу групи на оригінальне 

рішення 

 

е Доводити до досконалості роботу, за яку взявся  

є 
Готовий знаходити та використовувати особисті контакти поза 

групою в її інтересах 

 

ж 
Вміння сконцентруватись на одному рішенні, навіть якщо мене 

цікавлять різні аспекти справи 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 5  
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Робота у групі приносить мені задоволення, оскільки ...  

а 
Мені подобається аналізувати ситуацію та розглядати можливість 

вибору 

 

б Мене цікавить можливість практичного розв’язання проблеми  

в 
Мені приємно бути переконаним, що я сприяю створенню добрих 

взаємин між колегами на роботі 

 

г 
Мені подобається, що я можу значно впливати на прийняття  

рішень 

 

д 
Мені подобається контактувати з людьми, які можуть 

запропонувати щось нове 

 

е Можу об’єднати людей навколо справи  

є Можливість спрямувати усю свою увагу на завдання, яке виконую  

ж Можу реалізуватись у сферах, що потребують розвинутої уяви  

Усього 10 

ЧАСТИНА 6  

Якщо несподівано отримую складне завдання, яке маю виконувати у 

групі неприємних мені людей ...  

 

а 
У мене виникає бажання десь заховатися, щоб придумати, як 

вийти з цієї ситуації 

 

б Я готовий співпрацювати з людьми, які поважають мою справу  

в 
Пропоную розподілити роботу так, щоб менше спілкуватися з 

цими людьми    

 

г Визначаю пріоритети та працюю за планом  

д Залишаюся спокійним та можу приймати зважені рішення  

е Незважаючи на тиск, не відступаю від своєї мети  

є 
Готовий організувати роботу групи, якщо побачу, що справа не 

просувається 

 

ж 
Запропоную дискусію для визначення планів та обговорення 

рішень 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 7  

Труднощі у моїй роботі виникають через те, що ...  

а 
Не вмію стримати свого незадоволення тими, хто, на мою думку, 

перешкоджає групі у досягненні успіхів 

 

б 
Схильний усе аналізувати, не покладаючись на чуття ситуації, що 

може не подобатись іншим 

 

в 
Моє прагнення дуже старанно виконувати роботу може 

стримувати просування роботи групи  
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г 
Швидко починаю нудьгувати та чекаю, що інші мене  

стимулюватимуть та зацікавлюватимуть 

 

д 
Мені складно розпочати виконання завдання, якщо нечітко 

розумію його мету 

 

е 
Іноді мені важко пояснити самому собі та групі мої думки та 

рішення 

 

є Розумію, що вимагаю від інших того, що сам не вмію робити  

ж 
Вагаюсь, чи необхідно наполягати на власному погляді, коли мені 

суперечать 

 

Усього 10 

Опрацювання результатів. Перенести результати до ключа, обчислити 

бали у кожній графі (табл. 1).  

Таблиця 1 

Частина ПО ПЛ ЛД ЛІ ЛК СУ ЛГ ПЕР 

1  є  г  е  в  а  ж  б  д  

2  а  б  д  є  в  г  е  ж  

3  ж  а  в  г  е  є  д  б  

4  г  ж  б  д  є  в  а  е  

5  б  е  г  ж  д  а  в  є  

6  е  в  є  а  ж  д  б  г  

7  д  є  а  е  г  б  ж  в  

Разом         

Перевірити у табл. 2 рівень вияву певного типу лідера. 

Таблиця 2 

Рівень вияву ролі у групі 

Тип лідера 
Результат (сума балів) за типом 

Низький  Середній  Високий  Дуже високий 

ПО 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 

ПЛ 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 23 

ЛД 0 – 8 9 – 13 14 – 17 18 – 36 

ЛІ 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 

ЛК 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 21 

СУ 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 

ЛГ 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 

ПЕР 0 – 3 4 – 6 7– 9 10 – 17 
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Інтерпретація 

ПО – практичний організатор (консервативний, дисциплінований, 

надійний). ПЛ – природний лідер (зрілий, впевнений, викликає довіру). ЛД – 

людина дії (динамічний, активний, неспокійний). ЛІ – людина ідеї (розумний, 

створює оригінальні ідеї). ЛК – людина контактів (комунікабельний, 

допитливий, відкритий). СУ – суддя (об’єктивний, послідовний, поміркований). 

ЛГ – людина групи (товариський, поступливий, вразливий). ПЕР – 

перфекціоніст (чесний, добросовісний, тривожний, уважний до деталей). 

Завдання 3. Протягом 15 хв підготуйте виступ на тему “Успіх” та 

виступіть з ним перед групою. Проаналізуйте задіяну стратегію інграціації, 

рівень самомоніторингу, тип поведінки самопрезентації, можливі помилки, які 

дратували аудиторію, структурованість виступу. Визначте, чи досягнута мета 

виступу, чи є виступ ефективним. Сформулюйте рекомендації щодо 

оптимізування підготовки виступу та його здійснення. 

Завдання 4. Опрацюйте методику діагностики стратегій розв’язання 

конфліктних ситуацій Д. та Ф. Джонсонів. Проаналізуйте, в яких видах 

спілкування, та, в якому типі промови (інформувальному чи переконувальному) 

ви можете бути найефективніші. 

Інструкція: користуючись наведеною шкалою, визначте, якою мірою 

кожне прислів’я відображає ваші дії під час конфліктів: 5 – завжди, 4 – часто, 3 

– інколи, 2 – дуже рідко, 1 – ніколи. Опрацюйте результати та визначте 

властиву вам стратегію розв’язання конфліктних ситуацій. 

1. Від суперечки легше утриматися, ніж потім спекатись її. 

2. Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то 

примусьте її робити так, як ви думаєте. 

3. Теплі слова розтоплюють холодні серця. 

4. Послуга за послугу. 

5. Давай приходь і подумаємо разом. 

6. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто першим замовкне. 

7. Чия сила, того й правда. 
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8. Солодкі слова роблять рух уперед легким і приємним. 

9. Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі. 

10.  Істина є у знаннях. 

11.  Той, хто б’ється і залишає поле бою, доживає до нової битви. 

12.  Блискуче перемагає той, хто змушує своїх ворогів утікати врозтіч. 

13.  Убий ворога своєю надмірною добротою. 

14.  Чесний обмін думками не приведе до суперечки. 

15.  Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але 

кожен може зробити свій внесок у неї. 

16.  Тримайся подалі від тих, хто не згідний з тобою. 

17.  Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви. 

18.  Добре слово мало коштує та дорого цінується. 

19.  Зуб за зуб – це чесна гра. 

20.  Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину в 

останній інстанції, збагатиться  від істин, які знають інші. 

21.  Уникайте сварливих людей, вони зроблять ваше життя нещасним. 

22.  Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших. 

23.  М’які слова забезпечують гармонію. 

24.  Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне. 

25.  Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм назустріч – тільки це 

зумовить їх найкраще розв’язання. 

26.  Найкращий спосіб залагодження конфліктів – уникати їх зовсім. 

27.  Займаю тверду, рішучу позицію – не можу по-іншому. 

28.  Лагідність перемагає гнів. 

29.  Краще щось, аніж нічого, з того, чого бажаєш. 

30.  Щирість, чесність і довіра – гори звернуть. 

31.  Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі потрібно боротися. 

32.  У світі завжди були і будуть переможці і переможені. 

33.  Вони до тебе з каменем, а ти до них з прихильністю. 
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34.  Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення 

гарантовано. 

35.  Правди можна домогтися воюючи та виборюючи її. 

Опрацювання результатів: відповідно до ключа підрахувати суму балів у 

кожному стовпці  та визначити домінуючу стратегію розв’язання конфліктних 

ситуацій. 

Ключ 

Втеча Примус Згладжування Компроміс Конфронтація 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

Разом   Разом  Разом  Разом  Разом  

 

Завдання 5. Сформуйте власну стратегію особистого брендингу за Т. 

Гедом.  

1. Функціональний вимір. Чим ви можете бути корисним для інших? Як 

ви повідомите інших, що саме ви умієте робити краще від усіх, таке, 

що ніхто не уміє робити? 

2. Соціальний вимір. Який взірець для наслідування ви даєте іншим? Чи 

умієте ви бути лідером? Чи умієте переконувати  інших? Чи умієте ви 

впливати на інших? 

3. Ментальний вимір. Чи вмієте ви бути наставником для інших? Чи 

умієте сприяти особистісному розвитку інших? Чи здатні ви до 

взаєморозуміння? Чи умієте співпереживати? Чи умієте бути 

філософом? 
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4. Духовний вимір. Чи знаєте та умієте привнести у світ нову ідею? Чи 

знаєте, як зробити себе більш цікавим для себе та інших? Чи умієте 

бути ідеалістом, спрямованим у майбутнє? 
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ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З СПЕЦКУРСУ 

1.  Серед зазначених напрямом самоменеджменту не є: 

1.1. самоорганізування часу; 

1.2. самоактуалізування; 

1.3. самопроектування. 

2. У концепції К. Кінан самоменеджмент обґрунтовано як засіб: 

2.1. самовдосконалення особистості; 

2.2. саморозкриття особистості; 

2.3. самоактуалізування особистості. 

3. Самоменеджмент як уміння ефективно та раціонально досягати цілі, 

визначили: 

3.1. А. Бішоф та К. Бішоф; 

3.2. В. Колпаков; 

3.3. Дж. Моргенстерн. 

4. До психологічних особливостей, що зумовлюють високий рівень 

самоменеджменту, належить: 

4.1. високий рівень тривожності; 
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4.2. внутрішній локус контролю; 

4.3. високий рівень задоволеності життям. 

1) До психологічних особливостей, що зумовлюють низький рівень 

самоменеджменту, належить: 

5.1. чуття самоефективності; 

5.2. чуття сенсовності; 

5.3 чуття відповідальності. 

1. Головними напрямами саморозвитку особистості є: 

6.1. особистісний,  професійний, духовний; 

6.2. фізичний та соціальний; 

6.3 економічний, психологічний, соціальний. 

7. Характеристиками псевдосаморозвитку особистості є: 

7.1  домінування цінностей кон’юнктури, прагнення домінувати над 

навколишніми, особистісна амбівалентність; 

7.2  особистісна амбівалентність, домінування цінностей кон’юнктури, 

конкурентні взаємини з іншими; 

7.3  амбівалентність у ставленні до інших та до себе. 

8. Здатність адекватно оцінювати власні здібності, здатність самостійно долати 

критичні життєві ситуації, здатність до емоційної саморегуляції – це 

характеристики компетентності: 

8.1. емоційної; 

8.2. психологічної; 

8.3. життєвої. 

9. Бішофи визначили компетентність як: 

9.1. те, що людина вважає своїми сильними рисами; 

9.2. те, що людина вважає своїми досягненнями; 

9.3. те, що людина вважає своїм життєвим досвідом. 

10. До навчальних компетенцій належать такі: 

10.1. ціннісно-смислова, комунікативна, загальнокультурна; 
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10.2. відповідальне ставлення до життя,  уміння  розв’язувати повсякденні 

проблеми, набуття навичок саморегуляції; 

10.3.уміння співпрацювати, адаптуватися до різних умов, міркувати.  

11. Уміння вчитися самостійно, відкритість розуміння, професійна 

ініціативність є виявом: 

11.1. студентської успішності; 

11.2. студентської компетентності; 

11.3. студентської компетенції. 

12. Складовими загальної компетентності є такі: 

12.1. автономність, самоцінність, самоменеджмент; 

12.2. людський капітал, життєва і психологічна компетентність; 

12.3.самоменеджмент і комунікативна компетентність. 

13. Головними дескрипторами процесу цілепокладання є такі: 

13.1. усвідомлюваність та інтенційність; 

13. 2 усвідомлюваність та успішність; 

13.3. цілеспрямованість та оптимальність. 

14. Система цілей – це: 

14.1. порядкована сукупність характеристик конкретних цілей; 

14.2. індивідуальні особливості цілей людини; 

14.3. ієрархія засобів досягнення цілі. 

15. Довгострокові особливі цілі, за М. Шлепецьким, – це цілі, що визначають: 

15.1. сенс життя або життєву філософію; 

15.2. особистісний потенціал; 

15.3. термінальні цінності. 

16. До головних поглиначів часу належать: 

16.1. недостатня мотивація до роботи, нездатність сказати “ні”, бажання 

знати усі факти; 

16.2. надмірність ділових записів та індиферентне ставлення до роботи; 

16.3. відсутність самодисципліни та неефективне  планування дня. 

17. Завдання можна зробити менш стресовим для виконавця, якщо: 
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17.1. надати йому можливість виявляти більше самостійності; 

17.2. знизити рівень вимог до нього; 

17.3. максимально збільшити час для виконання завдання. 

18. Диспозиційний фактор стресу – це: 

18.1. риси особистості, що становлять готовність стресово реагувати; 

18.2. риси особистості, що спричиняють стрес; 

18.3. підвладність людини стресам. 

20. Головними характеристиками команди є такі: 

20.1. професіоналізм учасників та їхня здатність працювати на 

спільний результат; 

20.2. відсутність конфліктів та ефективне лідерство; 

20.3. позитивне мислення та гуманістичні цінності. 

21. До головних соціальних ролей у команді не належать: 

21.1. «перфекціоніст»; 

21.2. «шеф»; 

21.3. «зв’язківець». 

22. Характеристиками ефективного учасника команди є такі: 

22.1. високий рівень креативності та відповідальності; 

22.2. високий рівень професіоналізму та продовження саморозвитку; 

22.3. уміння бути ситуаційним лідером та працювати на спільний 

результат. 

23. Переконання людиною інших у тому, що вона має позитивні якості, – це: 

23.1. самопрезентація; 

23.2. самомоніторинг; 

23.3. фасилітація. 

24. Процес справляння враження на інших – це: 

24.1. інграціація; 

24.2. фасилітація; 

24.3. імпресія. 

25. Мотивування аудиторії міститься у такій частині доповіді: 
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25.1.привітання; 

25.2. зміст виступу; 

25.3. адміністративна частина. 

26. Гнучкість, адаптивність, прагматичність, соціальна сміливість – це 

характеристики людини з високим рівнем: 

26.1. самомоніторингу; 

26.2. самоефективності; 

26.3. самоорганізування. 

27. Психологічні ресурси є характеристикою: 

27.1. ідентичності особистості; 

27.2. особистісної зрілості; 

27.3. ресурсності особистості. 

28. Автором концепції «консервування» ресурсів є: 

28.1. С. Хобфолл; 

28.2. І. Рибкін; 

28.3. Я. Макдермот. 

29. Серед зазначених, компонентами психологічного ресурсу не є: 

29.1. віра у добро; 

29.2. самоінвестування; 

29.3. самореалізація у професії. 

30. Серед визначених Я. Макдермотом та В. Яго принципами самоінвестування 

не є: 

30.1. створення ситуації успіху; 

30.2. похвали самому собі; 

30.3. подарунки і свята. 
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Орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних 

завдань до іспиту з спецкурсу  

Орієнтовні теоретичні запитання 

 

1. Характеристика головних напрямів самоменеджменту 

2. Аналіз головний концепцій самоменеджменту 

3. Характеристика психологічних особливостей, що зумовлюють рівень умінь 

самоменеджменту особи 

4. Характеристика самоменеджменту як конкурентної та унікальної переваги 

особи 

5. Аналіз результатів емпіричних досліджень умінь самоменеджменту 

6. Характеристика напрямів та складових саморозвитку особистості 

7. Психологічна характеристика прагнення успіху 

8. Характеристика складових студентської компетентності 

9. Характеристика складових загальної компетентності 

10. Характеристика навчальних компетенцій 

11. Головні завдання цілепокладання 

12. Головні завдання тайм-менеджменту 

13. Головні завдання стрес-менеджменту 

14. Головні завдання тіім-менеджменту 

15. Головні завдання імпрешн-менеджменту 

16. Головні завдання ресурс-менеджменту 

17. Характеристика основних режимів часу за А. Болотовою 

18. Аналіз головних стратегій резервування часу 

19. Аналіз основних підходів до оптимальності розподілу часу 

20. Характеристика суб’єктивних показників стресогенної ситуації 

21. Характеристика видів стресорів 

22. Аналіз успішних стратегій  долання стресу 

23. Характеристики конструктивного розвитку групи 

24. Характеристика групових процесів 
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25. Аналіз відмінностей групи і команди 

26. Характеристика умінь, значущих для ефективної роботи особи у команді 

27. Характеристика стратегій інграціації за Е. Джоунсом та Р. Піттменом 

28. Характеристика асертивної поведінки 

29. Характеристика людини-бренду 

30. Характеристика особливостей інформувального та переконувального 

виступу 

31. Характеристика концепції «консервування» ресурсів С. Хобфолла 

32. Характеристика психологічних ресурсів особистості 

33. Аналіз принципів самоінвестування 

 

Орієнтовні практичні завдання 

 

1. Визначте вашу навчальну ціль на найближчий рік та проаналізуйте 

коректність її формулювання за SMART-критеріями. Проаналізуйте 

переваги і недоліки застосування методики «SMART-аналіз цілі». 

2. Визначте вашу навчальну ціль на найближчий рік та проаналізуйте за  

допомогою методики «GROW-аналіз». Проаналізуйте ризики успіхів та 

неуспіхів у досягненні визначеної цілі. 

3.  За допомогою методики «Планування життя за М. Шлепецьким» 

проаналізуйте стратегію вашого навчання за магістерською програмою.  

4. Складіть перелік ваших навчальних справ та визначте термін їх виконання. 

Виконайте короткотермінове планування за допомогою методики 

«Значущість і терміновість». Здійсніть аналіз результатів планування. 

5. Складіть перелік ваших навчальних справ та виконайте короткотермінове 

планування за допомогою методики «Позитивне планування». 

Проаналізуйте ефективність вкладеного плану та виокремте головні 

поглиначі вашого часу. 

6. На основі даних самоспостереження визначте властивий вам режим часу за 

А. Болотовою та обґрунтуйте, які стратегії резервування часу, підхід до 
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оптимального розподілу часу та методики тайм-менеджменту вам слід 

застосовувати для оптимізації навчання.  

7. Складіть перелік типових стресових ситуацій у навчанні. Визначте вид 

вказаних стресорів та проаналізуйте стратегію їх долання. 

8. Визначте властиві вам соціальні компетенції та обґрунтуйте, яку роль у 

навчальній групі ви можете виконувати найефективніше. Проаналізуйте, чи 

дають змогу наявні у вас соціальні компетенції успішно працювати у 

команді. 

9. За допомогою методики «Особистісний брендинг» проаналізуйте ваш стиль 

самопрезентування та ефективність професійної діяльності. 

10. Визначте ваші професійні прагнення на найближчі 5 років та обґрунтуйте, 

які методики самоменеджменту доцільно застосувати для реалізації 

поставлених цілей. 

11. Проаналізувати складові вашої конкурентоздатності за допомогою методики 

«SWOT-аналіз». Сформулюйте аналітичні висновки. 

12. Визначте типові для вам стресові ситуації у навчанні та проаналізуйте 

ефективність їх розв’язання шляхом психологічного самоінвестування. 

13. Визначте напрями вашого актуального самопроектування за допомогою  

методики «Колесо життя», включивши до її опцій навчання. Проаналізуйте, 

які психологічні ресурси необхідні вам для успішного навчання. 

14. Сформулюйте тези інформувального виступу на тему вашого наукового 

дослідження. Проаналізуйте, актуалізування яких саме соціальних 

компетенцій, компонент загальної компетентності та психологічних ресурсів 

потребує запланований виступ. 

15. Сформулюйте тези переконувального виступу на тему вашого наукового 

дослідження. Проаналізуйте, актуалізування яких саме соціальних 

компетенцій, компонент загальної компетентності та психологічних ресурсів 

потребує запланований виступ. 
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Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до  

загальнофакультетської системи 

Оцінка Бали Рівень 

5 
90 – 100 A (відмінно) 

81 – 89 B  (дуже  добре) 

4 
71 – 80 C  (добре) 

61 – 70 D (задовільно) 

3 51 – 60 E (достатньо) 

2 
26 – 50 FX (незадовільно) 

0 – 25  F (не зараховано) 

 

Оцінка знань студента з курсу складається з суми балів, отриманих ним 

протягом семестру та на іспиті. 

 

 


