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Мета – даного курсу є формування у студентів умінь застосувати теоретичні 

знання з самоменеджменту та практичні уміння самоорганізування для 

оптимізування власної стратегії учіння. 

Завдання курсу – полягає у формуванні й актуалізації у студентів умінь 

самоорганізування та самопроектування у ситуаціях навчання, а також здатності 

екстраполювати ці уміння на життєві та професійні ситуації. 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність до застосування знань для розроблення проектів, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику.  

результати.  

ЗК 7. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя.  

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 4. Прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності із 

застосуванням існуючих та створенням нових процедур психодіагностики, 

психологічного консультування, психокорекції. 

ФК 10.  Здатність формувати цілі професійного самовдосконалення та обирати 

оптимальні шляхи їх досягнення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 7. Знання про фізичний потенціал організму, здоровий спосіб життя та його 

роль у формуванні особистості; формування установки на здоровий спосіб 

життя, здатність до творчого і просоціального використання фізкультурно-

оздоровчої і спортивної діяльності у процесі міжособової комунікації. 

ПРН 10. Знання та розуміння провідних психологічних концепцій та новітніх 

теорій особистості; здатність критично аналізувати психологічні концепції, 

оцінювати і синтезувати нові ідеї у процесі дискусій. 

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. 
Курс «Самоменеджмент навчальної діяльності студентів» вивчається упродовж 7-го і 

8-го семестру 4-го курсу. Курс передбачає 150 год., з яких 64 аудиторних (30 лекційних і 27 

практично-семінарських) і 93 год. самостійної роботи. Формою контролю знань є іспит. 

Психологія пов'язана з такими дисциплінами, як «Філософія», «Логіка», «Загальна 

психологія», «Педагогічна психологія». 

  Форма підсумкового контролю – екзамен. 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п 
ла

б 

ін

д 
ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 13 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 17 2 3 12 

Тема 2. 20 4 4 12 

Разом – зм. модуль 1 37 6 7 24 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. 22 4 4 14 

Тема 4. 22 4 4 14 

Тема 5. 24 6 4 14 

Тема 6. 22 4 4 14 

Тема 7. 23 6 4 13 

Разом – зм. модуль 2 113 24 20 69 

УСЬОГО ГОДИН 150 30 27 93 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Головні концепції самоменеджменту 3 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Цілепокладання 4 

2. Тайм-менеджмент 4 

3. Ресурс-менеджмент 4 

4. Стрес-менеджмент 4 

5. Тіім-менеджмент 4 

6. Імпрешн-менеджмент 4 

Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань 

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

нараховується за 

правильне виконання 

одного  завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 
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Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

13 3 39 

Самостійна робота 1 11 11 

екзамен 1 50 50 

Всього  100 

Наприкінці семінарсько-практичного заняття оцінюється рівень роботи кожного 

студента у балах від 0 до 6. 

 

Зміст завдання для самостійного виконання: виконання завдань 

самоменеджменту з відповідної теми. Завдання вказані у темах семінарстко-

практичних щанять. 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

 

Тема 1: Теоретичні аспекти самоменеджменту 

Самоменеджмент – це технологія оптимального самоорганізування 

особистості для досягнення значущих для неї цілей. Серед напрямів 

самоменеджменту виокремлюють менеджмент часу, самоорганізування у 

стресових ситуаціях, менеджмент справляння враження на оточення, командний 

менеджмент, менеджмент психологічних ресурсів. Виокремлено різні концепції 

самоменеджменту. 

Складовими самоменеджменту є мотиваційні особливості та особистісні 

диспозиції. Особистісні диспозиції самоменеджменту: саморозвиток, чіткі 

особисті цілі, чіткі особисті цінності, творчий підхід, інтелектуальна 

ефективність, уміння навчати. Мотиваційні складові самоменеджменту: 

активність, внутрішній мотив, інтерес до життя, самопослідовність, цільова 

мотивація, бажання працювати (вмотивованість).  

 У процесі перетворення активності особистості самоменеджмент слугує 

ланкою,  необхідною для формування психологічної готовності людини до 

постановки цілі. Механізмами самоменеджменту є самоконтроль і 

саморозуміння, фактором активації його функції – проблемна ситуація, 

прагнення змінити неефективну чи навіть неадекватну поведінку.  

Наявні різні рівні умінь самоменеджменту. Особистості з високим рівнем 

умінь характеризуються високим рівнем інтересу до життя, домінуванням 

внутрішньоорганізованої цільової мотивації, чіткими особистісними 

цінностями, високим рівнем інтелектуальної ефективності та вмінням навчати 

інших. 

 

Головні питання: 

1. Які головні напрями самоменеджменту виокремлено? 

2. Які концепції самоменеджменту охарактеризовано? 

3. Якою є наукова структура феномена самоменеджменту? 

4. Які механізми самоменеджменту виокремлено? 
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5. Якими є особливості самоменеджменту порівняно з вольовою 

саморегуляцією? 

6. Які складові самоменеджменту охарактеризовано? 

7. Які рівні умінь самоменеджменту виокремлено? 

8.  Якими є психологічні особливості, що зумовлюють рівень умінь 

самоменеджменту? 

9. Якими є характеристики самоменеджменту як конкурентної та 

унікальної переваги? 

10. Якими є головні результати досліджень самоменеджменту? 

 

Завдання  

Завдання 1. Шкала самооцінки рівня самоменеджменту О. Штепа 

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.  

Оцініть результати та визначте рівень умінь самоменеджменту. На основі 

цих даних намалюйте свій профіль самоменеджменту та вмістіть його на рис. 

1.10.  

У тексті розділу прочитайте інтерпретацію та проаналізуйте, яким напрямам 

самоменеджменту ви вважаєте за необхідне навчитись. 

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. 

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: 

– критичний рівень самоменеджменту – 0 – 56 балів,  

– середній рівень самоменеджменту – 57 – 83 балів, 

– високий рівень самоменеджменту – 84 – 95 балів 

– 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”. 
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Література до теми 

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

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

New York, 1991. 

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

Republic of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

1998. 

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

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

 

 

Тема 2: Саморозвиток  особистості 

Саморозвитком є прагнення людини сформувати у себе певні психологічні якості 

й уміння, за наявності яких, на її думку, вона зможе розкрити свій особистісний 

потенціал. Напрями саморозвитку – фізичний, інтелектуальний, особистісний, 

соціальний, професійний, духовний. Векторами саморозвитку є: 1) 

самовдосконалення; 2) очікування відносно оточення. 

Складові саморозвитку – самоінтерес, саморозуміння, самоповага, 

самоприйняття, самомотивування, самозміна, самоствердження, 

самоактуалізування, самоефективність, самовдосконалення.  

 Головною характеристикою особистості, яка саморозвивається, є здатність 

до вчинку. Вчинок – одиниця поведінки, що означає здатність особистості до 

морального самовизначення. Особистість, яка здатна до вчинку, завжди 

керується  у своїх рішеннях морально-етичними принципами. Основні види 

вчинку: вчинок екзистенції, вчинок добра, вчинок істини, вчинок 

самовизначення, вчинок краси, вчинок самоствердження. 

Концепції саморозвитку: 1) концепція індивідуальних цілей саморозвитку 

людини А. Ленгле; 2) концепція типових цілей саморозвитку, яка представлена 

інтерпретацією теорій особистості Д. Левінсона та А. Адлера; 3) крос-культурна 

концепція цінностей саморозвитку у культурах Заходу і Сходу. 

 

Головні питання: 

1. Чому саморозвиток є важливим для особистості? 

2. Які напрями саморозвитку виокремлено? 

3. Які складові саморозвитку виокремлено? 

4. Яким рівнем саморозвитку є самоменеджмент? 

5. Що є головною характеристикою особистості, яка саморозвивається? 

6. Які концепції саморозвитку виокремлено? 

7. Чим зумовлені індивідуальні особливості саморозвитку? 

8. У чому полягають крос-культурні особливості саморозвитку? 

9. Якими є головні ґендерні особливості саморозвитку? 

10. У чому полягають відмінності саморозвитку та псевдосаморозвитку? 
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Завдання  

Завдання 1. Сформулюйте власну концепцію саморозвитку так, щоб розкрити у 

ній мету, засоби, труднощі, умови саморозвитку особистості, та ситуацію, яка 

спонукає її саморозвиватися. 

 

Завдання 2.  Визначте ваші переваги та обмеження у саморозвитку. 

Опитувальник “Аналіз власних переваг та обмежень” М. Вудкок, Д. Френсіс 

(адаптація  Ю. Швалб) 

Інструкція: на кожне з наступних тверджень дайте відповідь “так”  або 

“ні”. Я вмію долати труднощі, властиві моїй роботі. 

1. У мене є чітка позиція з принципово важливих питань. 

2. Коли необхідно приймати важливі рішення у моєму житті, я дію 

рішуче. 

3. Я роблю значний внесок у свій розвиток. 

4. Я здатний ефективно розв’язувати проблеми. 

5. Я часто  експериментую з новими ідеями, випробовуючи їх . 

6. Я нерідко впливаю на рішення, які приймають мої колеги. 

7. Я розумію принципи, які є в основі мого підходу до управління. 

8. Мені не складно організувати підлеглих працювати ефективніше. 

9.  Я вважаю себе добрим наставником. 

10. Я добре головую на нарадах та умію їх проводити. 

11. Я турбуюся про своє здоров’я. 

12. Іноді я прошу інших висловитись щодо моїх основних цінностей у 

житті та роботі. 

13. Якби мене запитали, я, безумовно, міг би сформулювати, чого я хочу 

досягти у своєму житті. 

14.  Я володію значним потенціалом для подальшого навчання та 

саморозвитку. 

15. Мій підхід до розв’язання проблем систематизований. 

16. Про мене можна сказати, що у змінах я знаходжу задоволення. 

17. Зазвичай я можу впливати на навколишніх. 

18. Я впевнений, що застосовую правильний стиль керівництва. 

19. Мої підлеглі повністю мене підтримують. 

20. Я вкладаю значні зусилля у розвиток моїх підлеглих. 

21. Вважаю, що потрібно реально оцінювати, наскільки ефективною є 

моя робота у групі. 

22. Якщо це необхідно, я готовий вдатися до непопулярних заходів. 

23. Я рідко надаю перевагу більш легкому рішенню над більш слушним. 

24. Мої професійні та особисті цілі багато у чому є 

взаємодоповнюваними. 

25. Моє професійне життя не обходиться без хвилювань. 

26. Я регулярно переглядаю та переоцінюю мої професійні цілі. 

27. Мені здається, що інші є винахідливіші за мене. 

28. Перше враження, яке справляю на оточення, зазвичай, добре. 
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29. Я виявляю ініціативу щодо отримання зворотнього зв’язку щодо 

моїх недоліків та переваг. 

30. Мені вдається налагоджувати з підлеглими добрі взаємини. 

31. Я присвячую достатньо часу для визначення напрямів розвитку 

підлеглих. 

32. Я розумію принципи, за якими можна ефективно працювати у групи. 

33. Я ефективно розподіляю свій час. 

34. Зазвичай я непохитний у принципових питаннях 

35. Я намагаюсь об’єктивно оцінювати рівень своїх досягнень. 

36. Я прагну отримувати новий професійний досвід. 

37. Я умію чітко опрацьовувати складну інформацію. 

38. Я готовий подолати період невизначеності заради отримання нових 

результатів. 

39. Я можу охарактеризувати себе як упевнену людину. 

40. Я переконаний, що люди можуть змінити своє ставлення до роботи 

на позитивне. 

41. Мої підлеглі готові багато чого зробити для процвітання нашої 

організації. 

42. Я здійснюю моніторинг якості роботи моїх підлеглих. 

43. Я працюю над створенням у групі атмосфери довірливих взаємин. 

44. Робочі справи не впливають негативно на моє особисте життя. 

45. Я рідко чиню всупереч власним переконанням. 

46. Робота дає мені змогу одержувати задоволення від життя. 

47. Мені важливо отримувати зворотній зв’язок щодо моїх здібностей та 

якості виконання роботи. 

48. Я вмію скласти добрий план виконання роботи. 

49. Я не є розгубленим чи пригніченим, якщо необхідне рішення 

неможливо найти відразу. 

50. Мені вдається досить легко налагоджувати взаємини з оточенням. 

51. Я знаю, що може спонукати людей добре працювати. 

52. Я не боюсь делегувати повноваження. 

53. Я умію спонукати інших надати мені зворотній зв’язок щодо моєї 

роботи. 

54. Між групою, яку очолюю я, та іншими робочими групами 

організації, наявні є взаємини співпраці. 

55. Я не дозволяю собі перенапружуватись на роботі. 

56. Час від часу я вважаю за доцільне переглянути свої особисті цілі. 

57. Для мене важливо відчувати успіх. 

58.  Я приймаю виклики із задоволенням. 

59. Я здійснюю моніторинг якості своєї роботи. 

60. Я впевнений у собі. 

61. Можна сказати, що я впливаю на поведінку інших. 

62. У керівництві я дотримуюся власних перевірених принципів. 

63. Я умію заохочувати працівників, які ефективно працюють. 
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64. Вважаю, що керівник має надавати консультації своїм підлеглим 

щодо критеріїв виконання роботи. 

65. Вважаю, що керівник не має завжди бути лідером. 

66. В інтересах свого здоров’я, я контролюю те, що я їм. 

67. Переважно дію відповідно до власних переконань. 

68. У мене добрі взаємини з колегами по роботі. 

69. Я аналізую власні слабкі сторони та приймаю рішення щодо 

подальшого саморозвитку. 

70. Я свідомо використовую інших з метою полегшити свою роботу над 

проблемою. 

71. Я можу керувати навіть людьми з високим рівнем відчуття інновацій. 

72. Зазвичай моя участь у нарадах є вдалою. 

73. Я володію широким спектром стимулювань підлеглих до роботи. 

74. У мене рідко бувають справжні проблеми у взаєминах з підлеглими. 

75. Я не пропускаю сприятливих можливостей для професійного 

розвитку підлеглих. 

76. Я наполягаю на тому, щоб ті, з ким я працюю, чітко розуміли цілі 

роботи групи. 

77. Зазвичай я почуваюсь енергійно та життєрадісно. 

78. Я свідомо саморозвиваюся. 

79. Я маю чіткий план своєї кар’єри. 

80. Я не здаюся, коли справи йдуть не найкраще. 

81. Я можу бути добрим коучем. 

82. Мені не складно створювати нові ідеї. 

83. Моє слово не розходиться з ділом. 

84. Я вважаю, що підлеглі мають мати можливість обговорювати 

прийняття рішення на рівні з керівництвом. 

85. Я вважаю за доцільне чітко формулювати завдання для підлеглих. 

86. Мої підлеглі мають можливість самовдосконалюватися. 

87. Я маю навички організування ефективної роботи команди. 

88. Компетентні люди можуть підтвердити, що я слідкую за рівнем свого 

благоустрою. 

89. Я впевнено можу обговорювати те, у чому переконаний. 

90. Я можу обговорити зі значущими людьми власні довготермінові 

плани. 

91. Головними моїми рисами є відкритість та здатність швидко 

адаптовуватися. 

92. Я за послідовність у розв’язанні проблем. 

93. Я спокійно сприймаю свої помилки і не надто через них переживаю. 

94. Я умію слухати інших. 

95. Я умію розподілити завдання між членами групи. 

96. Я переконаний, що мої підлеглі підтримають мене за складних 

обставин. 

97. Я можу дати добру пораду. 

98. Я намагаюсь оптимізувати роботу моїх підлеглих. 
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99. Я знаю, як опанувати свої емоції. 

100. Для мене важливо, щоб мої цінності і цілі організації, в якій я 

працюю, були спільними. 

101. Зазвичай я досягаю поставленої мети. 

102. Я продовжую розкривати свій потенціал. 

103. Останнім часом у мене не більше проблем, ніж раніше. 

104. Загалом я за нешаблонні рішення. 

105. Оточення сприймає мене серйозно. 

106. Я впевнений в ефективності моїх методів керівництва. 

107. Мої підлеглі поважають мене як свого керівника. 

108. Я вважаю важливим, щоб хтось міг виконати мою частину роботи. 

109. Я впевнений, що робота у групі дає кращі результати, ніж виконання 

завдання індивідуально. 

Опрацювання результатів 

За кожну відповідь “так” нараховується 1 бал. Визначити загальну суму 

балів у кожному стовпці бланка відповідей.  

Бланк відповідей 

A B C D E F G H I J K 

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.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  

45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  

56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  

67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  

78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  

89.  90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  

100.  101.  102.  103.  104.  105.  106.  107.  108.  109.  110.  

           

Отримані суми балів слід проранжувати у порядку спадання. 

Інтерпретація переваг та обмежень саморозвитку 

Шифр 

уміння 

Переваги (сильні 

сторони) 
Обмеження (слабкі сторони) 

A 
Здатність керувати 

собою 

Невміння оптимально використовувати 

час та долати стреси 

B Чіткі цінності 
Нездатність подолати конфлікт 

цінностей 

C Чіткі особисті цілі 

Труднощі у формулюванні та 

реалізуванні особистих та професійних 

цілей 

D 
Саморозвиток, що 

продовжується  
Небажання навчатися новому 
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E 
Добрі навички 

розв’язання проблем 

Нечітка професійна стратегія та 

невміння розв’язувати проблеми у 

групі 

F Творчий підхід 
Невміння генерувати та задіювати нові 

ідеї 

G 
Уміння впливати на 

інших 

Несформованість умінь аргументувати 

власну думку та переконувати інших 

H 
Уміння мотивувати та 

організовувати інших 

Невміння зацікавити завданням та 

спонукати їх до його виконання 

I Здатність керувати 

Невміння чітко формулювати вимоги 

та критерії оцінювання виконання 

роботи 

J Уміння навчати 
Невміння сприяти особистому 

розвитку інших 

K 
Уміння працювати у 

групі 

Невміння сприяти підвищенню 

ефективності роботи групи 

 

Література до теми 

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

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

Norton&Company. – New York, 1991. 

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

Republic of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

1998. 

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

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

 

Тема 3: Цілепокладання 

Цілепокладання – усвідомлене формулювання мети; практичне осмислення 

людиною своєї діяльності з погляду формування (постановки) цілей та їхнього 

реалізування найоптимальнішими засобами. Результатом цілепокладання є 

оптимізування шляху досягнення цілі та виокремлення ресурсів, необхідних для 

цього, а також підвищення результативності та ефективності виконання роботи. 

Мета – це прагнення людини до утвердження своїми діями, вчинками певних 

цінностей. Ціль визначають як аксіологічно важливий для людини об’єкт, 

прагнення до якого має сенсоутворювальний характер. Система цілей – 

індивідуальна впорядкованість сукупності характеристик конкретних цілей. 

Кроки  цілепокладання: 1) формулювання перспективної цілі та визначення 

засобів її реалізування через постановку конкретних цілей; 2) вибір конкретної 

цілі з декількох. Критерії пріоритетності цілі – моральність, перспективність, 

реалістичність; 3) формулювання конкретної цілі та встановлення критеріїв її 

досягнення. Оцінка цілі за SMART-критеріями: конкретна, вимірювана, 
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значуща, досяжна, визначена у часі; 4) визначення реалістичних та оптимальних 

шляхів досягнення цілі. 

Типи людей відповідно до їхніх особливостей досягнення цілі: цільовики, 

парацільовики, макіавеллісти, цілеорієнтовані, цілеспрямовані. 

 

Головні питання: 

1. У чому полягають відмінності між метою та ціллю? 

2. Якими є дескриптори процесу цілепокладання? 

3. Якими є головні кроки цілепокладання? 

4. За якими критеріями впорядковано цілі у системі цілей? 

5. Які виокремлено критерії пріоритетності цілі? 

6. Яка стратегія постановки цілі є конструктивною? 

7. За якими критеріями оцінюють якість формулювання цілі? 

8.  Які виокремлено показники аналізу шляху досягнення цілі? 

9. У чому полягають особливості макіавеллізму?  

10.   Якими є характеристики цілеспрямованої особистості? 

 

Завдання для самостійного виконання: сформулюйте ціль власного навчання 

на найближчі 3 роки та проаналізуйте її за SMART-критерійми (див. Базовий 

підручник С. 129). За необхідості уточніть формулювання цілі та здійсніть її 

GROW-аналіз. Коротко опишіть результат аналізу вами цілі навчання та 

сформулюйте висновки. 

 

Завдання  

Завдання 1. 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; 
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14) влада; 

15) популярність. 

 

Засобами досягнення життєвого успіху для мене є такі: 

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. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими були критерії 

вашого вибору характеристик життєвого успіху? Реалізування яких з них 

обумовлене вашим умінням справляти враження?  

 

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?  

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? 
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Схема “GROW-аналізу” 

4) які варіанти вас найбільше цікавлять? 

5) який варіант є найреалістичнішим?  

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. 

 

Завдання 3.  Методика “Мапа внутрішньої країни” (за Т. Зінкевіч-

Євстігнєєвою). 

  Мета: сформулювати кроки досягнення цілі. 

Інструкція: уявіть, що ви – певна країна, цікава і неповторна. Здійсніть 

мандрівку цією країною у пошуках важливої для вас Цілі: 

▪ окресліть межі країни та дайте їй назву; 
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▪ намалюйте ландшафт країни та назвіть його компоненти (наприклад, 

“Гори сумнівів”  або “Гори думок” тощо); 

▪ позначте на мапі Ціль вашої мандрівки прапорцем і напишіть “ціль”; 

▪ на мапі визначте точку, з якої ви почнете мандрівку, та позначте її як 

“вхід”; 

▪ намалюйте на мапі шлях від “входу до “цілі”; 

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

“вихід”; 

▪ на шляху від “входу” до “виходу” позначте актуальний стан (позначте 

його прапорцем “зараз”); 

▪ намалюйте на мапі шлях від “цілі” до “входу”; 

▪ завершіть рисунок продовженням фрази “ця  мандрівка навчила мене 

...”. 

 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, 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”? 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. Чи є для вас комфортним ваш актуальний стан?  

 

Література до теми 

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

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

Norton&Company. – New York, 1991. 

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

Republic of Germany, Freibyrg, 2003. 
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3.  Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – 

Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

1998. 

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

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

 

Тема 4: Самоорганізування часу (тайм-менеджмент) 

Час – це нескінченне середовище, в якому відбувається зміна подій. 

Аспектами часу  є психофізичний, психофізіологічний, особистісно-

психологічний, соціально-психологічний. Існує соціокультурна концепція часу, 

з погляду якої є два типи часу: англо-європейський та арабський. 

У концепції психологічного часу С. Міньковскі за критерієм “сприймання 

часу” визначено типи особистості “активісти” та “мрійники”. Індивідуально-

психологічні особливості сприймання людиною часу зумовлені її 

індивідуальним “кроком часу”, що є одиницею індивідуального відображення 

людиною об’єктивного часу. Існує три основних режими часу – оптимальний, 

невизначений, дефіцитний. 

Дослідниця К. Абульханова-Славська охарактеризувала типи особистості 

за критерієм регламентованості життя людини суспільними процесами. В. І. 

Ковальов побудував типологію особистості за критерієм “спосіб організування 

часу життя”. У концепції С. Маді охарактеризовано механізми психологічного 

захисту особистості від відчуття беззмістовності власного часу – крусадерство, 

нігілізм, вегетативність, прокрастинація.  

Головна характеристика компетентності у часі – знання стратегій 

планування та організування часу. Головними завданнями тайм-менеджменту є 

організування оптимального розподілу часу та його резервування. 

 

Головні питання: 

1. Які виокремлено аспекти часу (типи часу)? 

2. У чому полягає основна ідея соціокультурної концепції часу за Т. 

Джеймсом? 

3. У чому суть концепції психологічного часу С. Міньковскі? 

4. Що характеризує індивідуальний крок часу? 

5. Які психологічні механізми захисту людини за втрати нею сенсу життя 

охарактеризував С. Мадді? 

6. Які основні режими часу виокремила А. Болотова? 

7. Якими є характеристики компетентності у часі? 

8. Якими є головні причини втрати часу? 

9. У чому полягають особливості головних стратегій резервування часу? 

10.  Які визначено підходи до оптимальності розподілу часу? 

 

Завдання для самостійного виконання: складіть перелік ваших навчальних 

завдань на наступний тиждень та проаналізуйте їх за допомогою методик 
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“Значущість і терміновість” та “Позитивне планування”. Коротко опишіть 

результат вашого тайм-менеджименту та сформулюйте висновки. 

 

Завдання  

Завдання 1. Методика “Значущість і терміновість” (за М. Орловська, 

модифіковано нами) 

Мета: здійснити актуальне та короткотермінове планування часу, а також 

визначити пріоритети. 

Інструкція:  

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. 5.2). 

Таблиця 5.2 

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” (за Ф. Петровим, 

модифіковано нами) 

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 

курсивом). Водночас чітко визначте час, який ви збираєтесь виокремити для 

кожної справи. 
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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: 

– завдання, які ви не любите, але маєте виконувати; 

– завдання, якими ви займаєтеся тому, що вам це цікаво; 

– повсякденні побутові справи; 

– особисті зустрічі; 

– справи, що приносять задоволення; 

– планування, 

– 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. 

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? 

 

Література до теми 

1. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge 

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

1991. 

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

of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

4. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 1998. 
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5. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate offise, 

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

 

Тема 5: Самоорганізування у стресових ситуаціях (стрес-менеджмент) 

Стрес – стан, за якого особистість опиняється в умовах, що 

перешкоджають її самоактуалізуванню. Види стресу: фізіологічний та 

психологічний. 

Стресор (стресовий вплив) – явище або складна ситуація визначеної 

тривалості. Види стресорів: стресові стимули (стрес-фактори) та стресові 

ситуації.  

Психологічні властивості особистості, які підвищують ймовірність 

сприймання нею ситуації як стресової: є поведінка за “типом А” та негативна 

афективність, які називають диспозиційними факторами стресу.  

Стресостійкість – здатність людини протистояти стресовому впливу або 

долати стресові ситуації шляхом активного їх перетворення чи адаптації до них 

без шкоди для власного здоров’я та якості виконуваних завдань.  

Ефективні стратегії успішного долання стресу: 1) розв’язати проблему; 2) 

змінити ставлення до проблеми; 3) змиритися з наявністю проблеми, але 

зменшити її негативний вплив. 

 

Головні питання: 

1. Які види стресу виокремив Г. Сельє? 

2. Які охарактеризовано стадії стресу? 

3. Які визначено суб’єктивні переживання людиною стресу? 

4. Які виокремлено види психологічного стресу? 

5. Які охарактеризовано види стресорів? 

6. Якими є диспозиційні фактори стресового реагування? 

7. Які визначено типи стресових ситуацій? 

8. Які охарактеризовано компоненти стресостійкості? 

9. У чому полягає суть саногенного мислення? 

10. Які охарактеризовано успішні стратегії  долання стресу? 

 

Завдання для самостійного виконання: коротко опишіть ситуацію навчання, 

яка є для вас стресовою. Визначте параметри та рівень її стресогенності за 

критеріями значущості, контрольованості та валентності (див. базовий 

підручник С.193-194). Проаналізуйте вказану ситуацію за допомогою методики 

“Аналіз стрес-рис” та визначте конструктивну стратегію долання стресової 

ситуації такого типу (див. базовий підручник С.197). Коротко опишіть результат 

вашого стрес-менеджименту та сформулюйте висновки. 

 

Завдання  

Завдання 1. “Аналіз стрес-рис” (авт.). 

Мета: проаналізувати особливості стресового реагування та виявити 

диспозиційні фактори стресу. 
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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 2.  Методика “Сузір’я емоцій” (авт.) 

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. Сузір’я емоцій 

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. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge 

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

1991. 

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

of Germany, Freibyrg, 2003. 
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3. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – Sterling 

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

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

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

 

Тема 6: Уміння працювати у команді (тіім-менеджмент) 

Група – коло осіб, які взаємодіють для досягнення спільної мети. Види 

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

група, навчальна група, команда. 

Груповими процесами є: нормативний вплив, феномен групового тиску, 

групова згуртованість, лідерство, конформізм, прийняття групових рішень. 

Характеристики уміння особистості працювати у групі: знання та 

прийняття своєї соціальної ролі у групі, уміння конструктивно розв’язувати 

конфлікти, оволодіння правилами, що є у групі, як новими засобами досягнення 

власних цілей, уміння бачити, як досягнення власних цілей може сприяти 

розвитку групи. 

Команда – автономна, самокерована група професіоналів, що здатна 

оперативно, ефективно та якісно розв’язувати поставлені перед нею завдання. 

Головні характеристики команди: ефективна та конструктивна 

міжособистісна взаємодія членів команди, професіоналізм, здатність узгоджено 

працювати на спільний результат та орієнтування на загальний успіх команди. 

Соціальні ролі у команді: “людина ідеї”, “людина групи”, “перфекціоніст”, 

“суддя”, “вчитель”, “шеф”. 

 

Головні питання: 

1. Які виокремлено види соціальних груп? 

2. Які типи соціальної спрямованості особистості охарактеризував Дж. 

Холланд? 

3. Які рівні соціального характеру охарактеризував Б. Братусь? 

4. Якими є характеристики конструктивного розвитку групи? 

5. Які виокремлено групові процеси? 

6. Які уміння необхідні людині для того, щоб ефективно працювати у 

групі? 

7. У чому полягають відмінності групи і команди? 

8. Якими є головні характеристики команди? 

9. Наявність яких соціальних ролей передбачає команда? 

10. Якими уміннями володіє людина, яка ефективно працює у команді? 

 

Завдання для самостійного виконання: виконайте методику “Фільм про моє 

життя”, а також визначте властиву вам роль у групі за допомогою опитувальника 

«Тип лідера» (див базовий підручник С.246). Проаналізуйте, чи є у вас змога 

виконувати роль, у якій розкриваються ваші сильні сторони, у якій ви можете 

бути найефективніші. Коротко опишіть результат вашого тіім-менеджименту та 

сформулюйте висновки. 
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Завдання  

Завдання 1. Методика “Соціальні компетенції” (за В. Хінш, 

модифіковано нами) 

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 2.  Методика “Фільм про моє життя” (за Ф. Зімбрдо) 

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? 
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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? У якій ролі (актор, 

режисер, сценарист тощо) розкриваються ваші унікальні якості? Чи хотіли б ви 

змінити вашу роль на іншу і чому саме? 

 

Завдання 3. Методика “Пазл” (авт.). 

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 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. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge 

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

1991. 

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

of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

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

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

 

Тема 7: Уміння справляти враження (імпрешн-менеджмент) 

Спілкування – це вербальна або невербальна взаємодія людей з метою 

обміну інформацією та емоціями, а також мотивування одне одного до певних 

дій. Ефективність спілкування окреслюють різними критеріями, серед яких 

особливості особистості промовця, специфіка цілей, спосіб здійснення, умови 

проведення. 

Метою імпрешн-менеджменту є уміння людини справляти на навколишніх 

доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе. 
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Справити враження означає представити себе у найкращому світлі з метою 

досягти власної мети, якою найчастіше є прагнення людини до самоствердження 

завдяки прихильності з боку інших. 

Самопрезентація – процес регулювання враження, яке вона справляє на 

інших з урахуванням соціальної ситуації та  уявлень про себе. Стратегії 

інграціації (впливу) – “самопрезентація”, “підсилення інших”, “подібність 

думок”, “визначення фаворитів”.  

Механізмом самопрезентації є самомоніторинг – самоконтроль та 

гнучкість у поведінці, що забезпечують людині можливість відповідати або не 

відповідати очікуванням інших. 

Асертивна поведінка – здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати 

свої права  та досягати власних цілей, не ганячи при цьому інших та не 

перешкоджаючи їм прагнути власних цілей. 

 

Головні питання: 

1. Які виокремлено види спілкування? 

2. У чому полягають труднощі спілкування? 

3. Що є метою імпрешн-менеджменту? 

4. Які стратегії інграціації виокремлюють Е. Джоунсом та Р. Піттменом? 

5. У чому полягає суть самомоніторингу? 

6. У чому полягає мета самопрезентування? 

7. У чому полягають особливості асертивної поведінки? 

8. Якими є характеристики людини-бренду? 

9. У чому полягають особливості інформувального та переконувального 

виступу? 

10. Якими є компоненти ефективного виступу перед аудиторією? 

 

Завдання для самостійного виконання: визначте ситуацію, у якій ви 

використаєте методику “Метод FISA” та будете поволити себе асертивно; 

коротко опишіть результат застосування цієї методики. Проаналізуйте, як 

змінився хід подій та результат спілкування з іншою людиною за застосування 

вами методів імпрешн-менеджменту, та сформулюйте висновки. 

 

 

Завдання  

Завдання 1. Методика “Метод FISA” (за В. Чікер) 

Мета: научіння асертивному спілкуванню. 

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. 
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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.  Прочитайте текст та визначте, які стратегії інграціації задіяно у 

промові Вінстона Черчилля. 

 “М’язи світу. Промова у Фултоні. 

Я радий був сьогодні приїхати до вас до Вестмінстерського коледжу, 

вважаю для себе за велику честь отримати від вас вчений ступінь <…>. По суті, 

той Вестмінстер, який багато чому мене навчив, і коледж, в якому навчаєтеся ви 

– заклади дуже схожі або, у будь-якому випадку, достатньою мірою споріднені.  

Вважаю також за велику честь – для приватної особи, напевно, небаченої – 

бути представленим академічній аудиторії самим президентом <…> країни. 

Незважаючи на свої багаточисленні та непрості обов’язки, яких президент не 

шукає, але яких і не уникає, він вирішив за можливе здолати більше, ніж тисяча 

миль, щоб вшанувати і звеличити своєю присутністю нашу сьогоднішню з вами 

зустріч,  надавши мені тим самим можливість виступити із зверненням <…>. У 

своєму вступному слові містер президент висловив бажання, яке, я не 

сумніваюсь, збігається і з вашим, щоб я відчував себе вільним, чесно і відверто 

поділитися з вами своїми міркуваннями щодо стану світових справ у <…> наш 

час. Я з готовністю скористаюсь наданою мені свободою і гадаю, що маю право 

на це, тим більше, що ті честолюбні цілі, які я ставив перед собою у часи своєї 

юності, давно вже досягнуті мною, набагато перевершивши найсміливіші мої 

очікування. Водночас, я хотів би підкреслити, що не виконую нічиєї офіційної 

місії і не маю жодного офіційного статусу, тому що говорю винятково від свого 

імені. У моїх словах не слід вбачати нічого, окрім того, що ви почуєте”. 

 

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 
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виступу, чи є виступ ефективним. Сформулюйте рекомендації щодо 

оптимізування підготовки виступу та його здійснення. 

 

Література до теми 

1. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge 

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

1991. 

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

of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

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

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

 

Тема 8: Уміння самопроектування (ресурс-менеджмент) 

Психологічні ресурси: 1) інтенційна характеристика ідентичності, що 

забезпечує самопроектування особистості у майбутнє; 2) те, що є цінним для 

людини та допомагає їй адаптуватися до стресових ситуацій. 

Види ресурсів особистості: внутрішні, особистісні, стресостійкості, 

психологічні, інформаційні.  

У концепції “консервування” ресурсів С. Хобфолла, особливу увагу 

звернуто на два принципи: 1) люди прагнуть отримати, зберегти та використати 

свої психологічні ресурси якнайкраще; 2) люди намагаються інвестувати свої 

зусилля у накопичення власних ресурсів: прагнуть захистити від втручання або 

відновити ресурси, а також набути нових ресурсів для підвищення впевненості у 

майбутньому (екзистенційної надійності).  

Ресурсність – здатність людини усвідомлювати, використовувати та 

оновлювати власні психологічні ресурси. 

Компонентами психологічного ресурсу є впевненість у собі, доброта до 

людей, допомога іншим, успіх, любов, творчість, віра у добро, прагнення до 

мудрості, робота над собою, самореалізація у професії, відповідальність. 

 

Головні питання: 

1. У чому полягає суть концепції “консервування” ресурсів С. Хобфолла? 

2. У чому полягають відмінності особистісних і психологічних ресурсів 

особистості? 

3. Що є виявом психологічної ресурсності особистості? 

4. Якими є види інформаційних ресурсів? 

5. Якими є складові психологічного ресурсу особистості? 

6. Якими є компоненти психологічного ресурсу особистості? 

7. У чому полягають гендерні особливості психологічних ресурсів 

особистості? 

8. Якими є особливості психологічних ресурсів особистісно зрілих 

людей? 
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9. Які виокремлено рівні сформованості психологічного ресурсу 

особистості? 

10. Які виокремлено принципи самоінвестування? 

 

Завдання для самостійного виконання: виконайте завдання методики «Колесо 

самореалізування» та визначте напрями самореалізування, які найбільшою 

мірою стосуються навчання. Проаналізуйте ефективні методи самоінвестування 

(див базовий підручник С. 309-310) для підвищення вашої успішності, 

ресурсності у виокремлених напрямах. Коротко опишіть результат застосування 

психологічного самоінвестування та сформулюйте висновки. 

 

Завдання  

Завдання 1. Методика «Колесо самореалізування» (з використанням ідеї 

Н. Рубштейн щодо виокремлення напрямів життєвої) 

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, 

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» (авт.) 
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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). 

• 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. Визначте власні психологіні ресурси за опитувальником 

психологічної ресурсності О. Штепа (літ.: Штепа О. С. Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. – С. 317-322). 
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of Germany, Freibyrg, 2003. 

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

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

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

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

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

 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З СПЕЦКУРСУ 

1. Самоменеджмент як уміння ефективно та раціонально досягати цілі, 

визначили: 

a. А. Бішоф та К. Бішоф; 

b. В. Колпаков; 

c. Дж. Моргенстерн. 

2. Серед зазначених, механізмом самоменеджменту не є: 

a. самоконтролювання; 
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b. самоактуалізування; 

c. саморозуміння. 

3. Головними напрямами саморозвитку особистості є: 

a. особистісний,  професійний, духовний; 

b. фізичний та соціальний; 

c. економічний, психологічний, соціальний. 

4. Людський капітал – це: 

a. знання та уміння; 

b. професіоналізм; 

c. людські ресурси. 

5. Правильною є така почерговість формування видів людського капіталу: 

a. інтелектуальний, психологічний, соціальний; 

b. психологічний, соціальний,  інтелектуальний; 

c. психологічний, інтелектуальний, соціальний. 

6. До критеріїв пріоритетності цілі належать такі: 

a. ресурсність, реалістичність, індивідуальність; 

b. моральність, перспективність, реалістичність; 

c. наближеність до мети і термінальної цілі. 

7. До головних поглиначів часу належать: 

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

знати усі факти; 

b. надмірність ділових записів та індиферентне ставлення до роботи; 

c. відсутність самодисципліни та неефективне  планування дня. 

8. За шкалою стресу Холмса та Рає визначають: 

a. рівень життєвої кризи; 

b. стресовість життєвих подій; 

c. життєві зміни. 

9. До умінь особистості працювати у групі належать такі: 

a. професіоналізм і креативність; 

b. розв’язувати конфлікти і оволодівати правилами групи як новими 

засобами досягнення власних цілей; 

c. пропонувати допомогу та брати на себе відповідальність. 

10. Процес справляння враження на інших – це: 

a. інграціація; 

b. фасилітація; 

c. імпресія. 

Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до  

загальнофакультетської системи. 

Загальнофакультетська трирівнева система оцінювання знань студентів 

Оцінка 

 
Бали Рівень 

5 
90 – 100 A (відмінно) 

81 – 89 B  (дуже  добре) 

4 
71 – 80 C  (добре) 

61 – 70 D (задовільно) 
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3 51 – 60 E (достатньо) 

2 
25 – 50 FX (незадовільно) 

0 – 24  F (не зараховано) 

Оцінка знань студента з спецкурсу складається з суми балів, отриманих 

ним протягом семестру. 

 

 


