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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія розвитку та 

самоменеджмент» є формування системи наукових понять і уявлень про 
важливішу роль психологічного аспекту розвитку особистості в робочому 
середовищі для підвищення ефективності праці, набуття здобувачами 
компетентностей щодо здійснення самоуправління, саморозвитку та лідерських 
якостей, що спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, 
та евристичні здібності, як визначальні для формування професійної 
майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця в галузі управління. 

 Завданнями вивчення дисципліни є : обґрунтування актуальності 
психологічних знань та закономірностей розвитку особистості; вивчення 
рушійних сил, джерел і механізмів психічного розвитку протягом робочого та 
життєвого шляху людини; застосування сучасних принципів та напрямів 
наукової організації діяльності менеджера; визначення особистісних цінностей 
та цілей управлінця; розвинення навичок ефективного керівництва; організація 
управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; засвоєння основних методик 
самоменеджменту для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення 
професійної діяльності; навчити здобувачів використовувати особисті 
можливості, усвідомлено управляти ходом свого життя (самовизначатися) й 
переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті.  

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності 

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності); 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 

СКЗ. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 
та підприємливість; 



СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 
СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 

кадрового складу. 
Програмні результати навчання 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 
задач. 

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 
власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом). 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до психології розвитку та самоменеджменту 

1 Тема 1. Предмет, завдання і методи 
психології розвитку та самоменеджменту. 
Сутність та призначення дисципліни 
«Психологія розвитку та самоменеджмент». 
Предмет, об’єкт та суб’єкт вивчення курсу. 
Концепції та напрями дослідження 
самоменеджменту. Методологічна база 
дисципліни.  
 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Підготувати реферат на теми: 
2.1. Концепція Лотара Зайверта  
2.2. Концепція М.Вудкока і Д.Френсіса  
2.3. Концепція В.А.Андрєєва  
2.4. Концепція А.Т.Хроленко  
2.5. Концепція Бербеля і Хайнца 

Швальбе  
2 Тема 2. Особливості розвитку людини. 

Основні концепції психічного розвитку людини 
(психоаналіз, гуманістичний психоаналіз, 
біхевіоризм, гештальтпсихологія, генетична та 
когнітивна психологія, гуманістично-
персоналістична психологія). Егоцентризм, 
реалізм та релятивізм, як ознаки розвитку 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Підготувати есе на тему «Проблема 
рушійних сил розвитку особистості з точки 
зору гуманістичної психології: за і проти» 
 



людини 
3 Тема 3. Закони, принципи, синергетична 

парадигма самоуправління. 
Закони та принципи самоуправління. 
Закономірності духовного розвитку. 
Синергетичний підхід до управління 
функціонуванням і розвитком людини 

6 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Підготувати реферат на теми: 
2.1. Моделі самоуправління розвитком 

людини  
2.2. Життєва криза як рушійна сила 

розвитку 
2.3. Боротьба в самоменеджменті 

4 Тема 4. Людина як об’єкт та суб’єкт 
самоуправління 
Людський організм як об’єкт та суб’єкт 
самоуправління. Будова людського тіла. 
Організація нервової системи. Мозок людини як 
керуюча система. Саморегуляція організму. 
Гомеостаз. Формування моделі світу  
 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Підготувати реферат на теми: 
2.1. Особливості вищої нервової 

діяльності, врахування їх у 
самоуправлінні  

2.2. Акмеологічні та валеологічні засади 
самоменеджменту 

5 Тема 5. Формування цілей у діяльності 
менеджера 
Цінності як об’єкт дослідження. Суть, види та 
інструменти постановки цілей. Засоби 
впорядкування та встановлення пріоритетності 
цілей 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Дискусія на тему: «Психологія 
цілепокладання»  

6 Тема 6. Організація діяльності менеджера 
Зміст та особливості управлінської праці. 
Основні види розподілу та кооперації 
управлінської діяльності. Методи нормування 
управлінської праці. Організація робочого місця 
менеджера. Тайм-менеджмент, або вміння 
управляти часом. Техніка організації особистої 
роботи менеджера. Делегування повноважень. 
Основні перешкоди делегуванню. Розподіл 
завдань. 

18 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Розглянути приклади нормування праці 
менеджера. 

1. Скласти паспорт робочого місця 
менеджера певного виду діяльності 
(наприклад, проджект-менеджера, 
менеджера з туризму, директора з 
виробництва, менеджера з продажу тощо) 

2. Розглянути методи управління 
ресурсом активності та працездатності. 

3. Дослідити типову криву 
працездатності. 

4. Розглянути концепцію «Work-life 
balance». 

1 2 3 4 
7 Тема 7. Дослідження та вимірювання 

результатів діяльності менеджера. 
Оцінювання управлінської діяльності 
менеджера. Методи визначення і вимірювання 
сильних сторін менеджера 

6 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Докладно розглянути наступні методи 
оцінювання управлінської діяльності 
менеджера:  

- Модель управлінської 
результативності менеджера «6+1» 

- Оцінювання організаційного дизайну 
управлінської роботи 

- Матриця «сфокусованість-
енергійність» 

- Модель ефективного співвідношення 
професійних та управлінських обов’язків 
менеджера 

- Метод вимушеного ранжирування і 
метод вимушеного розподілу 

Змістовний модуль № 2. Формування та розвиток менеджерського потенціалі 
8 Тема 8. Розвиток потенціалу управлінця. 

Сутність, види і напрями розвитку 
менеджерського потенціалу. Саморозвиток, 
самоосвіта, самовиховання та самопізнання 
керівника. Стресостійкіть управлінця.   
Характеристика керівника з творчим підходом 
до виконання посадових обов’язків. 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Обговорення бар’єрів розвитку 
потенціалу менеджера. Колективний пошук 
шляхів їх подолання. 

3. Постановка проблеми та спроба її 
вирішити різними методами пробудження 
творчої ініціативи   

9 Тема 9. Діяльність керівника в процесі 8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 



управління змінами. 
Поняття змін у роботі менеджера. Види реакцій 
працівників на зміни в організації. Модель 
поведінки керівника у період змін. Формування 
адаптивності в умовах постійних змін 

матеріал. 
2. Розгляд методів опору змінам. 
3. Підготувати презентації на теми: 

- Аутсорсинг: види та особливості 
застосування 

- Аутстафінг - сучасний метод 
управління змінами  

- Бенчмаркинг і специфіка його 
використання в управлінні змінами 

- Даунсайзинг   
10 Тема 10. Конфлікти в діяльності менеджера.  

Поняття конфлікту. Структурна модель 
конфлікту. Причини виникнення конфліктних 
ситуацій. Конфліктогени. Тригери. Фази 
розвитку конфлікту. Закономірності 
взаємовідносин і поведінки людей у 
конфліктних ситуаціях. Методи і прийоми 
подолання конфліктних ситуацій. Стратегія і 
тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. 

18 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Брейнстормінг: «Пошук позитивних та 
негативних наслідків конфлікту» 

3. Підготувати презентації за темами: 
- Конфліктність та толерантність у 

спілкуванні 
- Самоконтроль емоцій 
- Страйки – спосіб вирішення 

конфлікту? 
- Очікування – їх роль у конфліктних 

ситуаціях 
4. Провести порівняльний аналіз стилів 

конфліктної поведінки: поступки, 
компромісу, консенсусу, ухилення, 
співробітництва 

11 Тема 11. Технологічний самоменеджмент. 
Використання засобів самоуправління за 
реалізації основних функцій самоменеджменту. 
Організація інформаційного забезпечення. 
Особливості використання засобів 
самоуправління. Саморегуляція в 
самоуправлінні. Технології самовиховання і 
взаєморозуміння. Соціокультурні та 
психофізіологічні технології самоуправління 

6 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Характеристика засобів 
самоуправління у західній та східній 
культурах. 

3. Розгляд технологій самовиховання і 
взаєморозуміння 
 

12 Тема 12. Теоретико-методичні засади 
стратегічного самоменеджменту. 
Становлення і сутність стратегічного 
самоменеджменту. Організація стратегічного 
самоменеджменту. Стратегічне мислення в 
самоменеджменті. Місія і стратегічне 
цілепокладання в самоменеджменті. 
Стратегічне планування в самоменеджменті  

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Дослідження етапів стратегічного 
самоменеджменту . 

 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.   
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 



лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  
- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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