
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Опис навчальної  дисципліни. 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, у т.ч.: 120 120 

Аудиторні  52 8 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 68 112 

Форма семестрового контролю залік  залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

3. Мета і завдання дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія розвитку та успіху особистості» є важлива для 

підготовки майбутніх спеціалістів. Роль соціально-психологічних знань в умовах нинішнього 

суспільства достатньо велика, оскільки сприяє вирішенню практичних психологічних 

завдань, що постають перед фахівцями різних рівнів не лише психологічного профілю. 

Мета дисципліни «Психологія розвитку та успіху особистості» – допомогти 

студентам оволодіти цілісним фрагментом соціокультурного досвіду (знаннями, уміннями, 

нормами, цінностями) у галузі психології розвитку та успіху особистості.  

Ця система знань охоплює і соціально-психологічні явища, які покликані 

сформувати у студентів знання про закономірності психічного розвитку людини на різних 

вікових етапах її життя та досягнення нею успіху; розкрити особливості психічного розвитку 

та формування особистості під час навчання і виховання; забезпечити оволодіння 

діагностичними та формувальними методами психології розвитку та успіху особистості; 

опанування основними формами, методами і прийомами психологічної роботи з клієнтом 

щодо його розвитку, методами самопізнання і саморозвитку, оволодіння методами успіху. 

Курс ознайомлює із основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних психологів щодо розвитку особистості; розкриває особливості вікової динаміки, 

закономірностей та факторів, механізмів становлення, формування та психічного розвитку 

особистості (вікові кризи, провідні види діяльності, психічні новоутворення, сенситивні 

періоди розвитку тощо); дасть змогу сформувати систему основних категорій, положень і 

принципів психології розвитку та успіху особистості як науки і навчальної дисципліни; 

допомагає опанувати особливості психологічних механізмів організації та управління 

навчально-виховного процесу та управління ним, підготовки особистості до праці та 

досягнення нею успіху; визначає особливості та індивідуальні характеристики успішної 

особистості. можливості виявлення факторів, що перешкоджають успіху; розкриває ціну та 

формулу успіху. 

Психологія розвитку та успіху особистості вивчає: 

• особливості психології розвитку людини та її становлення як особистості в умовах 

сьогодення; 

• психологічні особливості людини у різні періоди її життя; 

• сприйняття категорії віку та особливості досягнення успіху у різні періоди життя; 

• психологію успіху особистості; 

• психологічні особливості, якості та характеристики успішної особистості; 

• психологію мотивації та установки особистості на успіх; 

• психологію лідерства та його роль в досягненні особистістю успіху; 



• психологію іміджу та престижу ділових людей. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 
- оволодіти знаннями про розвиток особистості, формуванням її потреб, мотивів та 

можливостей досягнення нею успіху; 

- виробити навички досягнення успіху в професійній діяльності; 

- сформувати уміння успішної комунікативної взаємодії з партерами в умовах 

професійної діяльності; 

- оволодіти уміннями саморозвитку, самоконтролю,самореалізації; 

4. Компетентності та програмні результати навчання: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей: 

загальних: 

- розуміння психологічних особливостей розвитку людини залежно від змін у 

суспільному і професійному житті; 

- здатність розуміти потреби та інтереси особистості, визнавати за нею право на 

свободу дій і вчинків, та ефективно взаємодіяти з людьми в суспільному та громадському 

житті; 

- здатність ефективно взаємодіяти з членами групи в процесі виконання спільних 

завдань; 

- здатність і прагнення особистості до саморозвитку, самовдосконалення, прагнення та 

уміння досягати успіху як в особистому житті, так і в професійній діяльності; 

фахових:  

- здатність виявляти, діагностувати і прогнозувати розвиток особистості і її зміни 

у процесі досягнення успіху чи при невдачах; 

- здатність виявляти, управляти груповими процесами та динамікою групи; 

- здатність консультувати та застосовувати психологічні прийоми з розвитку та 

професійної спрямованості особистості; 

- створювати і проводити психологічні тренінги. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- опанувати фундаментальні теоретичні засади психології розвитку та успіху 

особистості; 

- сформувати уявлення про місце психології розвитку та успіху особистості в 

контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами 

(загальною психологією, психологією особистості, віковою психологією, соціальною 

психологією, етнопсихологією, педагогікою); 

- ознайомлення з основними поняттями та проблемами психології розвитку та 

успіху особистості; 

- формування уявлень про основні складові розділи сучасної психології розвитку 

та успіху особистості; 

- ознайомити студентів з основними принципами і методами діагностичних 

досліджень у психології розвитку та успіху особистості; 

- ознайомити студентів з основними підходами до критеріїв оцінювання 

розвитку та успіху особистості; 

- використовувати отримані дані в практичному житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Загальні основи психології розвитку та успіху особистості 

Тема 1. Предмет та функції психології 

розвитку та успіху особистості як 

наукової дисципліни. 

10 2 1    7 

Тема 2. Понятійний апарат та методи 

дослідження психології розвитку та 

успіху особистості 

10 2 1    7 

Тема 3. Періоди розвитку людини. 

Категорія віку у психології розвитку 

особистості 

10 2     6 

Модульний контроль        

Разом 28 6 2    20 

Змістовий модуль 2. Закономірності та динаміка психічного розвитку особистості 

Тема 4. Розвиток та життєвий шлях 

особистості 

10 2 1 2   5 

Тема 5. Закономірності та динаміка 

психічного розвитку дітей. 

10 2 1 2   5 

Тема 6. Закономірності та динаміка 

психічного розвитку дорослих 

10 2  2   6 

Модульний контроль        

Разом 30 6 2 6   16 

Змістовий модуль 3. Психологія успіху та невдачі 

Тема 7. Поняття «успіху». Загальні 

уявлення про успіх та невдачі 

9 2 1 2   4 

Тема 8. Успішність особистості як 

психологічний феномен 

9 2 1 2   4 

Тема 9. Мотивація досягнення успіху 

як фактор розвитку особистості. 

Психологічний захист особистості і 

невдача 

7 2  2   3 

Тема 10. Психологічна установка на 

успіх 

9 2  2   5 

Тема 11. Лідерство – найважливіший 

фактор успіху 

7 2  2   3 

Модульний контроль        

Разом 41 10 2 10   18 

Змістовий модуль 4. Психологія успіху в діяльності 

Тема 12. Психологія успішної 

діяльності 

10 2 1    7 

Тема 13. Психологічні аспекти 

досягнення успіху діловими людьми 

11 2 1 2   7 

Модульний контроль        

Разом 21 4 2 2   14 

Усього 120 26 8 18   68 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Загальні основи психології розвитку та успіху особистості 

Тема 1. Предмет та функції психології 

розвитку та успіху особистості як 

наукової дисципліни. 

8      8 

Тема 2. Понятійний апарат та методи 

дослідження психології розвитку та 

успіху особистості 

8      8 

Тема 3. Періоди розвитку людини. 

Категорія віку у психології розвитку 

особистості 

9      9 

Модульний контроль        

Разом 25      25 

Змістовий модуль 2. Закономірності та динаміка психічного розвитку особистості 

Тема 4. Розвиток та життєвий шлях 

особистості 

10 1     9 

Тема 5. Закономірності та динаміка 

психічного розвитку дітей. 

10      10 

Тема 6. Закономірності та динаміка 

психічного розвитку дорослих 

10 1     9 

Модульний контроль        

Разом 30 2     28 

Змістовий модуль 3. Психологія успіху та невдачі 

Тема 7. Поняття «успіху». Загальні 

уявлення про успіх та невдачі 

10 1     9 

Тема 8. Успішність особистості як 

психологічний феномен 

9      9 

Тема 9. Мотивація досягнення успіху 

як фактор розвитку особистості. 

Психологічний захист особистості і 

невдача 

10   1   9 

Тема 10. Психологічна установка на 

успіх 

10   1   9 

Тема 11. Лідерство – найважливіший 

фактор успіху 

10      10 

Модульний контроль        

Разом 49 1  2   46 

Змістовий модуль 4. Психологія успіху в діяльності 

Тема 12. Психологія успішної 

діяльності 

8 1  1   6 

Тема 13. Психологічні аспекти 

досягнення успіху діловими людьми 

8   1   7 

Модульний контроль        

Разом 16 1  2   13 

Усього 120 4  4   112 

 

 



 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні основи психології розвитку та успіху особистості 

 

Тема 1. Предмет та функції психології розвитку та успіху особистості як наукової 

дисципліни. 

Предмет та завдання психології розвитку та успіху особистості як наукової дисципліни. Функції психології 

розвитку та успіху особистості. Особистість як суб’єкт та об’єкт вивчення психології розвитку та успіху 

особистості. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 7,  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 2. Понятійний апарат та методи дослідження психології розвитку та успіху 

особистості 

Понятійний апарат психології розвитку та успіху особистості. Основні теоретичні аспекти психології 

розвитку та успіху особистості. Методи дослідження психології розвитку та успіху особистості 

Рекомендовані джерела:  О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 9  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 3. Періоди розвитку людини. Категорія віку у психології розвитку особистості 

Історія розвитку людини. Дитинство як період у психологію розвитку людини. Категорія 

віку у психології розвитку особистості. 

Рекомендовані джерела:  О 1, 2, 3,4 ,5,7, 8,9,   

                                               Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Закономірності та динаміка психічного розвитку особистості 

 

Тема 4. Розвиток та життєвий шлях особистості 

Поняття розвитку особистості. Формування життєвого шляху особистості. Основні фактори 

процесу і результату людського розвитку: спадкоємність, середовище і виховання. 

Особливості саморозвитку особистості. 

Рекомендовані джерела:  О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 9  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 

Тема 5. Закономірності та динаміка психічного розвитку дітей. 

Періоди розвитку людини. Психологічні особливості розвитку дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Функції дорослих та роль однолітків у формуванні образу «Я» у 

дошкільників та молодших школярів. Психологічна характеристика підліткового і юнацького 

віку. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 8, 9, 12 

                                            Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 6. Закономірності та динаміка психічного розвитку дорослих 

Психологічні особливості та динаміка психічного розвитку особистості у період ранньої 

зрілості. Особливості розвитку особистості у період середньої зрілості. Психологія людини в 

період пізньої дорослості (старості). 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5,7, 12, 13 

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 

 



Змістовий модуль 3. Психологія успіху та невдачі 

 

Тема 7. Поняття «успіху». Загальні уявлення про успіх та невдачі 

Поняття «успіху». Загальні уявлення про успіх та невдачі на побутові рівні та в наукових 

дослідженнях. Зовнішні та внутрішні чинники, які перешкоджають успіху особистості. 

Невдача як перешкода у досягненні успіху. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 10, 11, 14  

                                              Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 8. Успішність особистості як психологічний феномен 

Успішність особистості: психологічний контекст. Феномен успішності в психології. 

Індивідуальні якості особистості, здатної до успіху. Шляхи досягнення особистісного 

зростання. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 14  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 

Тема 9. Мотивація досягнення успіху як фактор розвитку особистості. Психологічний 

захист особистості і невдача 

Поняття мотиву та мотивації. Психологія мотивації на досягнення. Оптимізм-песимізм як 

феномени успіху і невдачі.  Психологічний захист особистості і невдача. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 14  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 10. Психологічна установка на успіх 

Психологічні настанови особистості на досягнення успіху. Приклади відомих особистостей 

та їхні установки на успіх. Самооцінка і психологічна установка – похідні професійної 

активності. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 13, 14  

                                              Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 11. Лідерство – найважливіший фактор успіху 

Особистість як лідер. Лідерські якості людини. Лідерство та досягнення успіху. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7,10, 11  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Змістовий модуль 4. Психологія успіху в діяльності 

 

Тема 12. Психологія успішної діяльності 

Проблема успіху в діяльності і бізнесі. Кар’єрний успіх. Фактори успіху розвитку кар’єри. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 11  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Тема 13. Психологічні аспекти досягнення успіху діловими людьми 

Поняття іміджу. Імідж ділових людей (одяг, аксесуари, автомобіль, оформлення офісу). 

Поняття престижу. Престиж ділових людей. 

Рекомендовані джерела: О 1, 2, 3,4 ,5, 7  

                                             Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Лекція 1: Загальні основи психології розвитку та успіху особистості  

Мета лекції – розглянути основні поняття розвитку особистості та тенденції психології 

розвитку та успіху особистості як науки. 

1. Предмет та функції психології розвитку та успіху особистості як наукової дисципліни. 

2. Особистість як суб’єкт та об’єкт вивчення психології розвитку та успіху особистості. 

Опорні поняття: предмет психології розвитку та успіху особистості, функціональний 

підхід, генезис психіки, вікова динаміка розвитку людської психіки, онтогенез психічних 

процесів,  онтогенез психологічних якостей особистості, категорії психології розвитку та 

успіху особистості (особистість, ідея, мотив, образ, діяльність, спілкування, переживання, 

феномен інсайту, теорія перцептивних гіпотез, асоціація між внутрішнім і зовнішнім, 

асоціація  між свідомістю і поведінкою. 

Література: О 3,4 ,5, 7, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 2. Понятійний апарат та методи дослідження психології розвитку та успіху 

особистості 

Мета лекції – розглянути основні поняття, які використовуються в психології розвитку та 

успіху особистості та проаналізувати методологічний апарат, що використовується в даній 

науці  

1. Понятійний апарат психології розвитку та успіху особистості. 

2. Методи дослідження психології розвитку та успіху особистості. 

Опорні поняття: принцип детермінізму, принцип системності, принцип розвитку, вихідна 

форма психічного життя, відчуття, теорія рекапітуляції, психологія розвитку, предмет 

психології розвитку та успіху особистості, категорія образу, феномен осяяння, феномен 

«ага-переживання», крива навчання Торндайка, закони навчання Торндайка (закон 

повторюваності – вправляння, закон ефекту, закон готовності, закон асоціативного зсуву, 

легкість розрізнення стимулу і реакції), оперантне навчання, п'ять видів операцій 

включеності здібностей за Д. Гілфордом (пізнання, пам'ять, дивергентне мислення, 

конвергентне мислення, оцінювання), п'ять типів змісту природи матеріалу або інформації 

та дії людини за Д. Гілфордом (образотворчий, слуховий, символічний, семантичний, 

поведінковий), шість видів продуктів або результат обробки інформації за Д. Гілфордом 

(елементи, класи, відносини, системи, типи перетворення, висновки), когнітивна теорія 

інтелекту, теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера, сім інтелектуальних 

здібностей за Г. Гарднером (вербальний або лігнвістичний, музичний, логіко-математичний 

інтелект – абстрактне мислення, просторовий інтелект – конструкт образу в трьох 

вимірах, тілесно-кінестетичний інтелект – контроль над дрібної і великої моторикою, 

внутрішньо-особистісний, міжособистісний), тріархічна теорія Р. Стернберга (розвиток 

мислення, розвиток індивідуального досвіду, вплив соціокультурного середовища), теорія 

когнітивного розвитку М. Андерсена, та біоекологічна теорія С. Цесі. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 9 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 3. Періоди розвитку людини. Категорія віку у психології розвитку особистості 

Мета лекції – розглянути періодизації у розвитку людини, основні характеристики, що 

лягли в основу визначення періодів людського життя. 

1. Історія розвитку людини. Дитинство як період у психологію розвитку людини. 

2. Категорія віку у психології розвитку особистості. 

Опорні поняття: дитинство, дорослість, старість, ініціація, спеціальне навчання, ігри, 

іграшки, домашній побут дитини; дитинство як автономна, самостійна, соціальна та 

психологічна цінності, незрілість; дитина як об’єкта виховання, період класицизму, період 

романтизму. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,7, 8,9,  Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 4. Розвиток та життєвий шлях особистості 

Мета лекції – розглянути особливості розвитку та життєвого шлях особистості. 

1. Поняття розвитку особистості. Формування життєвого шляху особистості. 



2. Основні фактори процесу і результату людського розвитку: спадкоємність, середовище і 

виховання. 

Опорні поняття: стадії розвитку пропріума (тілесна замість, самоідентичність, 

самоповага і почуття гордості, розширення меж самості, образ Я, раціональне управління 

собою, пропріативне прагнення), «Я-концепція» К.Рождерса, само актуалізація, розвиток, 

ріст, зростання, дозрівання, життєвий шлях особистості, екологічна теорія розвитку  

(У. Бронфенбреннер), контекстуальна теорія розвитку (Р. Лернер), популяційна теорія 

розвитку (Д. Фізерман), вікова стратифікація, соціально-демографічний процес, динаміка 

зміни когорт, віковий ступінь, вікові групи, віковий символізм (нормативні критерії віку, 

вікову субкультуру), спосіб життя, події середовища, події поведінки, види вчинків, події 

внутрішнього життя, події внутрішнього життя, інтеріоризація, екстеріоризація. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 9 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Лекція 5. Закономірності та динаміка психічного розвитку дітей. 

Мета лекції – розглянути основні закономірності та динаміку психічного розвитку людини в 

період дитинства. 

1. Психологічні особливості розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

2. Роль дорослих і однолітків у формуванні образу «Я» у дошкільників та молодших 

школярів. 

3. Психологічна характеристика підліткового і юнацького віку. 

Опорні поняття: групи періодизацій, конституції організму, інстинкти життя, інстинкт 

смерті,  психосексуальний розвиток, Воно (ід), інстанція Я (его), Над-Я (супер-его), стадії 

вікового розвитку, ідентичність особистості, довіра / недовіра до світу, незалежність, 

почуття сорому і сумнівів, ініціативність, почуття провини і тривожності, совість і 

моральна відповідальність, страх перед покаранням, мстивість, пасивність, працелюбство, 

трудовий та соціальний досвід, визнання, почуття компетентності, професійна 

ідентифікація, самоідентичність, самовизначення, вибір життєвого шляху, дифузність 

ідентичності, почуття ізоляції, вікові кризи, системи стосунків – «дитина – річ» і «дитина 

– дорослий», соціальна ситуація розвитку, провідний тип діяльності, основні новоутворення 

розвитку. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 8, 9, 12 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 6. Закономірності та динаміка психічного розвитку дорослих 

Мета лекції – розглянути особливості розвитку людини в період дорослості. 

1. Психологічні особливості розвитку особистості у період ранньої та середньої зрілості. 

2. Психологія людини в період пізньої дорослості (старості). 

Опорні поняття: рання дорослість, зрілість, акмеологія, соціальна зрілість, 

індивідуальність, соціально-духовна інтегрованість, пізня дорослість соціальна активність, 

ґенезис статусу особистості за Б. Г. Ананьєвим, статус особистості, соціальні роль, сім’я, 

зміна соціального статусу, позиція особистості, життєві плани, професійна Я-концепція, 

стадії зміцнення кар’єри, працездатність, трудова активність, творча активність, 

інтелектуальний потенціал особистості, 4 стадії досягнень за У. Шейо, андрагогіка, 

геронтогенез, життєва мудрість, інволюція інтелектуальних функцій, зниження 

психофізичних можливостей, відхід від активного соціального життя. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,7, 12, 13 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 7. Психологія успіху та невдачі 

Мета лекції – розглянути основні поняття успіху та невдачі, чинники, які можуть 

перешкоджати успіху. 

1. Поняття «успіху». Загальні уявлення про успіх та невдачі. 

2. Чинники, які перешкоджають успіху особистості. 

Опорні поняття: успіх, успіх як життєва подія, ситуація успіху, неуспіх, невдача, 

безпорадність. 

Література:  О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 10, 11, 14 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 



Лекція 8. Успішність особистості як психологічний феномен 

Мета лекції – розглянути поняття успішності та проаналізувати індивідуальні якості 

успішної особистості. 

1. Успішність особистості: психологічний контекст. 

2. Індивідуальні якості особистості, здатної до успіху. 

Опорні поняття: психологічний контекст успішності особистості, успішність та 

особливостями казуальної атрибуції, мотивація досягнення, самосвідомість, емоційні 

переживання; дії, спрямовані на успіх, особистісне зростання, розвиток самоідентичності, 

адаптованість до зовнішніх умов життєдіяльності, успішна діяльність (результативна, 

ефективна, тобто продуктивна), продуктивний тип характеру, продуктивне мислення, Я-

концепція успішної особистості, індивідуальні якості успішної особистості.  

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 14 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 9. Мотивація досягнення успіху як фактор розвитку особистості. Психологічний 

захист особистості і невдача 

Мета лекції – розглянути способи мотивації на успіх, роль психологічного захисту при 

невдачі. 

1. Психологія мотивації на досягнення. 

2. Оптимізм-песимізм як феномени успіху і невдачі. 

3. Психологічний захист особистості і невдача. 

Опорні поняття: мотивація, мотивування, потреби, спонукання, цілі, три складові 

досягнення мети (особистісний потенціал, внутрішня мотивація, сприятливі обставини), 

принципи врахування інтересів у мотивації, винагорода. 

Література:  О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 14 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 10. Психологічна установка на успіх 

Мета лекції – розглянути роль психологічна установка на успіх, її роль на фактор 

формування самооцінки. 

1. Психологічна установка на успіх.  

2. Самооцінка і психологічна установка – похідні професійної активності. 

Опорні поняття: психологічна установка, успіх, власна винятковість, віра у себе, 

самооцінка, знехтування авторитетами, стереотипи. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 13, 14 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 11. Лідерство – найважливіший фактор успіху 

Мета лекції – проаналізувати лідерські якості особистості як фактора успішності 

особистості. 

1. Особистість як лідер. 

2. Лідерство та досягнення успіху. 

Опорні поняття: самоактуалізація особистості, лідерські якості особистості, 

упевненість, сміливість, єдиність думки, міць, витривалість, сила духу, сила впливу, воля, 

інтелектуальність, спрямованість нервового напруження звертає на мету, 

зосередженість, свідома зміна виду діяльності, непохитність в бажанні, гнучкість у роботі 

з людьми, готовність 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7,10, 11 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 12. Психологія успіху в діяльності 

Мета лекції – розглянути психологічні особливості особистості, що впливають на успіх в 

різних видах діяльності. 

1. Проблема успіху в діяльності і бізнесі.  

2. Кар’єрний успіх. Фактори успіху розвитку кар’єри. 

Опорні поняття: закон успіху в бізнесі, наполегливість, практичні дії, мотивація 

досягнення, розвиток обдарованості, розвиток особистісних факторів успішності, якості 

успішного керівника за М. Вудкок і Д. Френсіс, прагнення до нового, критичність, здатність 

переконувати інших, творчість, схильність до інновацій, здатність до перетворень, 

особистісні якості бізнес-лідера (М. Мелія), могутність бажань, внутрішній імпульс, 

невиправданий оптимізм, відкритість до життєвої правди, компетентність у часі, 

цілеспрямованість, приваблива сила харизми, ризиковість. 



Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7, 11 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 13. Психологічні аспекти досягнення успіху діловими людьми 

Мета лекції – здійснити аналіз психологічних аспектів досягнення успіху діловими людьми 

1. Імідж ділових людей (одяг, аксесуари, автомобіль, оформлення офісу). 

2. Престиж ділових людей. 

Опорні поняття: імідж, діловий імідж, візуальний імідж, іміджмейкер, самопрезентація, 

іміджологія, престиж, престижування. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1. Основні теоретичні аспекти психології розвитку та успіху 

особистості 

1. Предмет та функції психології розвитку та успіху особистості як наукової дисципліни. 

2. Особистість як суб’єкт та об’єкт вивчення психології розвитку та успіху особистості. 

3. Понятійний апарат Методи дослідження психології розвитку та успіху особистості. 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Що є предметом психології розвитку та успіху особистості? 

2. Які завдання постають перед психологією розвитку та успіху особистості як науковою 

дисципліною? 

3. Які основні функції психології розвитку та успішності особистості? 

4. Що таке особистість? Чому особистість вважають суб’єкт та об’єкт вивчення психології 

розвитку та успіху особистості? 

5. Чи можна сказати, що поняття особистість рівнозначне з індивідом, людиною? 

6. Які риси формуються в особистості? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Практичне  заняття № 1. Дослідження саморозвитку особистості 

1. Структура Я-концепції. Значущі цінності 

2. Локус контролю та його роль у формуванні особистості 

Практична частина: Визначити особливості локусу контролю особистості за методикою 

Дж. Роттера. За результатами дослідження зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання:  

1. Що таке Я-концепція? Як формується Я-образ особистості? Чому стаються розбіжності в 

Я-реальному та Я-ідеальному, до яких наслідків це призводить? 

2. Чи однозначні поняття Я-концепція та Я-образ? 

3. Що таке локус контролю? Які особливості приписування відповідальності за результати 

діяльності, відповідно до локусу контролю? 

4. Про що можна говорити, визначивши локус контролю особистості? 

5. Як Ви ставитеся до діяльності, стосунків, власного здоров’я?  

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 6, 11 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Семінарське заняття № 2. Періоди розвитку людини. Категорія віку у психології 

розвитку особистості 

1. Історія розвитку людини. Дитинство як період у психологію розвитку людини. 

2. Категорія віку у психології розвитку особистості. 

3. Розвиток та життєвий шлях особистості 

Додаткові питання:  

1. Чому в історії розвитку людини не завжди відзначався період дитинства? 

2. Що розуміють під поняття категорія віку? 

3. Що визначає принцип детермінізму у психології розвитку та успіху особистості та які 

основні види виокремлюють у даній дисципліні? 

4. Поясніть суть принципів системності, розвитку. 

5. Що є вихідною формою психічного життя і на якій основі вона розвинулася? 

6. У чому суть теорії рекапітуляції? 



Література: О 1, 2, 3,4, 5,6, 11  Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19 

Практичне заняття № 2. Вивчення закономірності та динаміки психічного розвитку 

дітей. 

1. Психологічні особливості розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

2. Роль дорослих і однолітків у формуванні образу «Я» у дошкільників та молодших 

школярів 

3. Психологічна характеристика підліткового і юнацького віку. 

Практична частина. Аналіз ситуації. За вибором викладача студентам пропонується 

розглянути ситуації, здійснити їх аналіз. Висновки записати у зошит. 

Додаткові питання:  

 їх з новоутвореннями молодшого шкільного віку 

2. Поясніть досліди В. Келера та феномен «ага-переживання» К. Бюлера 

3. Які компоненти у структурі сприйняття виділяв Брунер? 

4. Що таке крива навчання за Торндайком? 

5. На які закони опиралося навчення з використанням заохочення і покарання? 

6. Поясніть суть оперантного навчання і чому реакцію названо забобонною? 

7. Дайте характеристику основним теоріям розвитку людини. 

Література: О 1, 3,4 ,5, 10 , 11 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 

Практичне заняття № 3. Закономірності та динаміка психічного розвитку дорослого 

віку 

1. Психологічні особливості розвитку особистості у період ранньої та середньої зрілості 

2. Психологія людини в період пізньої дорослості (старості) 

Практична частина.  

1. Опрацювання опитувальника «Діагностика психічного розвитку людини в період 

середньої та пізньої дорослості». Зробити висновки. 

2. Проективний текст «Випадок із Сергієм. Формування особистості на різних етапах 

життєвого шляху». На основі аналізу випадку зробити відповідні висновки за проробленою 

роботою. 

Додаткові питання: 

1. Які зміни характерні у період ранньої зрілості? 

2. Чи змінюється функціонування когнітивної сфери у період зрілості? 

3. Які зміни характерні для періоду середньої дорослості? 

4. Що характерно для пізньої дорослості? 

5. Що таке розсуспільнення особистості? 

6. З чим пов’язані зміни в житті пізньої дорослості? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 6 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19 

Семінарське заняття № 3. Успішність особистості як психологічний феномен  

1. Успішність особистості: психологічний контекст 

2. Індивідуальні якості особистості, здатної до успіху 

Додаткові питання: 

1. Поясніть розуміння понять «успіху». Поясніть розуміння понять «успіх» як життєвої події. 

2. Що таке ситуація успіху? Поясніть розуміння понять «успіх» та «невдача» з точки зору 

«об’єктивної» та «суб’єктивної» оцінок результату діяльності людини та як психічного 

стану? 

3. Чому успішні люди діють за індивідуальним проектом, а не за типовим суспільним? 

4. Яку роль має успіх у житті школяра? Які прийоми варто застосовувати у педагогічній 

практиці для мотивації досягнення успіхів школярами? 

5. Чому неуспіх розуміють як фрустратор, що призводить до безпорадності? 

6. Що розуміють під поняттям «успішності» М. Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі? 

7. Якими індивідуальними якостями має володіти успішна особистість з дитинства? 

 8.Яких якостей набуває особистість у процесі соціалізації? Чому інтеріоризація вважається 

особливістю сучасного процесу досягнення особистістю успішності? 

9. Яких форм набуває самореалізації і самоствердження особистості на шляху до успіху? 

10. Які основні умови успішності особистості? 



11. Які дослідження запропоновані Т. В. Дембо, Ф. Гоппе, К. Фаянс впливу на людину успіху 

та неуспіху, рівня домагань та рівня досягнень?  

12. Як пояснюють успіх Е. Фром, Джоуль Аткінсон, Д. МакКлелланд і Х.Хекхаузен, 

А. Маслоу? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21 

Практичне заняття № 4. Тренінг особистісного зростання 

1. Опрацювати Опитувальник особистісної зрілості (О. С. Штепа)  

2. Студенти готують самостійно матеріал з особистісного зростання і виносять його на 

обговорення у парах. 

На основі отриманого досвіду роблять висновки. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

Практичне заняття № 5. Визначення особливостей психології досягнення успіху та 

уникання невдачі 

1. Поняття «успіху». Загальні уявлення про успіх та невдачі 

2. Чинники, які перешкоджають успіху особистості 

Практична частина. Заняття – тренінг № 4 “Рефреймінг значення і рефреймінг 

контексту” 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Які Ви знаєте якісні характеристики професійно успішної особистості? 

2. Яке значення має особистий розвиток для успішності особистості? 

3. Що таке «Ментальна модель» і яке її значення для успішної людини?  

4. Чому вважається, що певні слабкості можуть виявитися сильними сторонами особистості? 

Наведіть власні приклади. 

5. Які враження Ви отримали від проведеної вправи «Рефреймінгу» ? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Практичне заняття № 6. Визначення мотивації успіху особистості 

1. Психологія мотивації на досягнення 

2. Оптимізм-песимізм як феномени успіху і невдачі 

3. Психологічний захист особистості і невдача 

Практична частина. Опрацювати методики «Мотивація успіху» та «Уникнення невдач». 

Зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання: 

1. Які види мотивації Вам відомі Як вони впливають на прагнення до успіху? 

2. Які три складові сприяють досягненню мети? Що дає психологічна мотивація? Яким 

чином вона пов’язана з соціалізацією особистості ф як може формуватися у представників 

різних культур? 

3. Чим підкріплюється досягнення успіху у дітей? 

4. Як поєднується мотивація успіху та мотивація уникнення невдач з особистісними рисами 

людини? 

5. Зобразіть схематично мотивацію через потреби людини? 

6. Через які етапи мотивації реалізується потреба у процесі діяльності людини? 

7. Хто з українських та зарубіжних вчених зробили вклад у теорії мотивації? Коротко 

схарактеризуйте їх. 

8. Поясніть як Ви розумієте вислів «Мотивація досягнення виступає детермінантою успіху»? 

9. Чому поряд з мотивацією досягнення вивчають мотивацію уникнення невдач? 

10. Чому у процесі діяльності відбувається зміна цілей і мотивації? 

11. Які реакції людей на успіх і невдачу? З чим пов'язаний поділ людей на певні типи? 

12. Чому при вивченні успіху і невдачі розглядають феномени оптимізм-песимізм? 

13. Які вправи Ви б запропонували для позитивної мотивації? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,  Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20 

Практичне заняття 7. Відпрацювання техніки «Психологічна установка на успіх» 

1. Психологічна установка на успіх.  

2 . Самооцінка і психологічна установка – похідні професійної активності 



Практична частина. Техніка «Установка на успіх». В робочих зошити виконати по ходу 

виконання техніки відповідні вправи та завдання. Зробити висновки. 

Додаткові питання: 

1. Яку роль виконують психологічні установки у досягненні успіху? Наведіть власні 

приклади. 

2. Як впливає оточення на вибір установок?  

3. Яку роль відіграю традиції, цінності роду у формуванні успішної особистості? 

4. Що дає особистості віра у себе, здатність до асертивної поведінки? 

5. Чому опір оточенню є найдієвішою рушійною силою успішної особистості? 

6. Чому внутрішній голос вважають найбільшим і першим авторитетом успішної 

особистості? 

7. Які техніки, вправи та прийоми Ви можете запропонувати для розвитку самооцінки, 

відповідальності, психологічної установки, нонконформізму? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 7 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Практичне заняття № 8. Виявлення лідерських якостей особистості як фактора успіху 

1. Особистість як лідер 

2. Лідерство та досягнення успіху 

Практична частина. Опрацювати ієрархію якостей лідера. За методикою «Визначення 

Зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання: 

1. Як взаємопов’язані лідерство та самоактуалізація особистості? 

2. Назвіть найхарактерніші риси лідера. Яка їх роль у досягненні успіху? 

3. Яку роль відіграє переключення уваги з розумової праці на фізичну у досягненні успіху? 

4. Поясніть вислів: «найважливіший внесок, який Ви можете зробити для вашої організації в 

період швидких змін за умов ринкової конкуренції, – це допомогти всім зберігати спокій, 

ясний розум, цілеспрямованість і зосередженість на цінностях, баченні, місії, цілях та 

завданнях вашої компанії». 

5. Чому для досягнення успіху у часи стрімких та бурхливих змін корисно іноді взяти «тайм-

аут», зупинити годинник і розслабитися? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 8 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22,  23 

Семінарське заняття № 4. Психологія успіху в діяльності 

1. Проблематика успіху в діяльності і бізнесі.  

2. Кар’єрний успіх. Фактори успіху розвитку кар’єри 

Додаткові питання: 

1. Які особистісні якості, властивості та фактори сприяють успіху в діяльності? 

2. Які Вам відомі закони успіху в бізнесі? 

3. Назвіть, які, на Вашу думку, мають бути окремі складові успіху при вивченні ефективності 

діяльності? 

4. Які особистісні якості, що сприяють досягненню успіху в бізнесі, чи щоб стати багатими і 

впливовими виокремлює Мелія? 

5. Чому з точки зору психології бізнесу краще йти услід за наставником? 

6. Що є  «психологічними вороги» успіху? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,9, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 23 

Практичне заняття № 9. Дослідження досягнення успіху діловими людьми 

1. Імідж ділових людей (одяг, аксесуари, автомобіль, оформлення офісу) 

2. Престиж ділових людей 

Практична частина. Дослідити ділові якості відомої у Львові успішної особистості. Дані 

представити на занятті. Зробити відповідні висновки 

Додаткові питання: 

1. Що таке імідж ділових людей?  

2. Які дві соціальні орієнтації на успіх Вам відомі? Яка з них, на Вашу думку, більш 

оправдана? 

3. Що характерне для успішних ділових людей і чим вони відрізняються від широкого 

загалу? 



4. Хто такий іміджмейкер та які функції він виконує? 

5. Назвіть основні компоненти або  рівні структури іміджу ділової людини. 

6. Які Ви знаєте іміджеві характеристики? Яку роль відводять психофізіологічним, 

особистісно-комунікативним, соціальним та професійним якостям людини? 

7. Які елементами створюють імідж людини? 

8. Які взаємопов’язані аспекти включає імідж ділової людини? Що таке зовнішній імідж, 

імідж середовища, імідж ділової поведінки, ментальний імідж? 

9. Прокоментуйте поняття «візуальний імідж». Які характеристики Ви можете дати стосовно 

візуального іміджу чоловіка, жінки? 

10. Як поєднується імідж ділової людини та престижевість компанії? Чи варто застосовувати 

термін «престиж» до  особистості?  

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 10, 11 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 22, 23 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента  

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 5 5 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 - - 3 3 5 5 1 1 

Робота на семінарську 

занятті 

5 1 5 1 5 1 10 1 10 

Робота на практичному 

занятті 

5 - - 3 30 5 50 1 10 

Лабораторна робота ( в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - - - - - 

Виконання завдання для 

самостійної роботи 

5 3 15 3 15 5 25 2 10 

Виконання модульної 

роботи  

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом - 54 - 87 - 121 - 59 

Максимальна кількість балів :  321 

321:100=3,21. Студент набрав : Х : 3,21 = загальна кількість балів. 

 

 

- 

 

 

 

 



7.2.Завдання для самостійної роботи студентів 

Частина курсу «Психологія розвитку та успіху особистості» виноситься на 

самостійне вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути 

вміння студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на 

практиці. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної 

літератури, окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в 

позаурочний час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються в окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів  виконати всі навчальні завдання. 

 

 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 

Історія зародження і становлення психології розвитку та успіху 

особистості. 7 8 

2 Сфери застосування психології розвитку та успіху особистості.. 7 8 

3 

Скласти характеристику власної особистості на підставі 

принципів теорії ставлень.  6 9 

4 

Аналіз роботи Л.С. Виготського “Структура і динаміка віку” 

Выготский Л.С. Психология. - М.: Изд-во ЖСМО - Пресс, 2002. - 

С. 901-910).  5 9 

5 Формування життєвого шляху особистості. 5 10 

6 

Психологічні особливості розвитку дітей дошкільного та 

шкільного віку 
6 9 

7 Психологічна характеристика підліткового та юнацького віку. 4 9 

8 Психологічні особливості розвитку особистості у період  зрілості 4 9 

9. 

Аналіз успіху в управлінні людьми та собою за Дж. Адаір 

«Мистецтво управління людьми та собою». – М.: Эксмо, 2006. –  

656 с. 

3 9 

10 

Аналіз праці Стівена Р. Кові «Сім навичок високоефективних 

людей: Потужні інструменти розвитку особистості» 
5 9 

11. 

Аналіз праці У. Аткінсона «Наука самовдосконалення. Вплив на 

інших. З чого починалася «тайна»» 
3 9 

12. Кар’єрний успіх. Фактори успіху розвитку кар’єри 7 6 

13. 

Імідж та престиж ділових людей (одяг, аксесуари, автомобіль, 

оформлення офісу) 
7 7 

Разом 68 112 

                                                                             

Критерії оцінювання: 

Змістовність – 3 бали 

Відповідність темі та стилю оформлення -2 бали 

 

7.3 Форми проведення модульного контролю 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. Студентам пропонуються тестові 

завдання у кількості  25 питань 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної  відповіді; 

- встановлення відповідності встановлених наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної  відповіді. 



Критерії оцінювання: 

Максимально 25 балів. 

7.4  Форми проведення семестрового контролю 

Залік 

7.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 

 

1. Загальні основи психології розвитку та успіху особистості 

2. Предмет та функції психології розвитку та успіху особистості як наукової дисципліни 

3. Особистість як суб’єкт та об’єкт вивчення психології розвитку та успіху особистості  

4.  Понятійний апарат та методи дослідження психології розвитку та успіху особистості 

5. Понятійний апарат психології розвитку та успіху особистості 

6. Методи дослідження психології розвитку та успіху особистості 

7. Періоди розвитку людини.  

8. Історія розвитку людини. Дитинство як період у психологію розвитку людини. 

9. Категорія віку у психології розвитку особистості. 

10. Поняття розвитку особистості.  

11. Особливості характеристики етапів людського життя за П. П. Блонським, Е. Мейманом, 

Е. Клапаредом. 

11. Формування життєвого шляху особистості 

12. Особливості характеристики етапів людського життя за Ж. Піаже.  

13. Особливості характеристики життєвого шляху особистості Ш. Бюлер 

14. Рівні моральних суджень за Л. Кольберг як етапи морального розвитку особистості 

15. Етапи психічного розвитку за З. Фрейдом 

16. Стадії психічного розвитку за Е. Еріксоном 

17. Особливості розвитку дитини у дошкільний період 

18. Особливості розвитку дитини у шкільний період 

19. Особливості розвитку дитини у період ранньої юності 

20. Особливості розвитку людини у період дорослості 

21. Формування Я-концепції та її роль у житті дитини  

22. Основні фактори процесу і результату людського розвитку: спадкоємність, середовище і 

виховання 

23. Закономірності та динаміка психічного розвитку дітей. 

24. Психологічні особливості розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

25. Роль дорослих і однолітків у формуванні образу «Я» у дошкільників та молодших 

школярів 

26. Психологічна характеристика підліткового і юнацького віку. 

27. Закономірності та динаміка психічного розвитку дорослих 

28. Психологічні особливості розвитку особистості у період ранньої та середньої зрілості 

29. Психологія людини в період пізньої дорослості (старості) 

30. Психологія успіху та невдачі 

31. Поняття «успіху». Загальні уявлення про успіх та невдачі 

32. Чинники, які перешкоджають успіху особистості 

33. Успішність особистості як психологічний феномен  

34. Індивідуальні якості особистості, здатної до успіху 

25. Психологічна установка на успіх 

36. Самооцінка і психологічна установка – похідні професійної активності. 

37. Мотивація досягнення успіху як фактор розвитку особистості.  

38. Психологія мотивації на досягнення 

39. Оптимізм-песимізм як феномени успіху і невдачі 

40. Психологічний захист особистості і невдача 

41. Лідерство – найважливіший фактор успіху 

42. Особистість як лідер 

43. Лідерство та досягнення успіху 

44. Психологія успіху в діяльності 



45. Проблематика успіху в діяльності і бізнесі.  

46. Кар’єрний успіх. Фактори успіху розвитку кар’єри 

47. Психологічні аспекти досягнення успіху ділових людей. Мистецтво управління собою та 

іншими за Дж. Адаір 

48. Імідж ділових людей (одяг, аксесуари, автомобіль, оформлення офісу).  

49. Престиж ділових людей. Наука самовдосконалення та вплив на інших (У. Аткінсон). 

50. Сім навичок високоефективних людей за Стівеном Р. Кові 
 

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 
Рейтинг 

студента 

Оцінка за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

за національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) -відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище середніх 

стандартів, але з деякими неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, 

але зі значною кількістю недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання 

відповідає мінімальними критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного складання 

екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий повторний 

курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового 

контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої 

студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна (базова) 

1. Астафурова Г.В. Психологічні особливості студентів, успішних у навчанні// Вісник 

психології та педагогіки [Електронний ресурс]. – К.: Педагогічний інститут Київського 

університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини, 2015. – Випуск 17 – Режим доступу 

до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17 

2. Базика Є.Л. Стан прокрастинації як чинник, який пригнічує формування успішної 

особистості студента: результати дослідження / Базика Є.Л. // [науково-практичний та 

http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17


освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота» / гол. ред. О.В. 

Губенко]. – Київ: №5 – 2014. – С. 23-30. 

3. Губіна А. М. Простір мотиваційного успіху у професійному самовизначенні 

особистості / А.М. Губіна // Актуальні проблеми психології: [зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. 

Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової]. – Т. ХV, част. 1. – 

К., 2008. – С. 213–218. 

4. Закалик Г.М., Терлецька Ю. М., Шувар Н. М. Психологія розвитку та успіху 

особистості: навчальний посібник. – Львів: львівська політехніка, 2019. – 448 с. 

5. Занюк С. С. Психологія мотивації / С.С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с. 

6. Кутішенко В. П., Ставицька С. О. Психологія розвитку та вікова психологія: 

Практикум. – К.: Каравела, 2009. – 248 с. 

7. Матеюк О. А. Успішність особистості: сутність та зміст феномену [Електронний 

ресурс] / О. А. Матеюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Психологічні науки. – 2012. – № 4. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ 

Vnadps/2012_4/12moaszf.pdf. 

8. Махмудов О. С. Психология успеха // Молодой ученый. — 2017. — №14.1. — С. 19-

21. — URL https://moluch.ru/archive/148/42020/ (дата обращения: 19.06.2018). . 

9. Назар Ю.О. Дефініція поняття успішності професійної діяльності в соціально-

психологічному контексті [[Електронний ресурс] / Ю. О. Назар // Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – 2013. – Режим доступу: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/ archives-

ofindividual-conferences/oct-2013. 

10. Павелків Р. В. Вікова психологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р. 

В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 469 с.  

11. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 202 с. 

12. Савчин М. В. Динаміка мотивації відповідальної поведінки особистості // 

Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 39-49. 

 

Додаткова 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. – М.: Академічний проект: Альма, 2003. – 

368 с. 

2. Бабина Т. Г., Єршова О. П. Успішність як багатовимірний феномен // Міжнародна 

науково-практична конференція «Успішність особистості: потенціал та обмеження» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до збірника: http://www.psy-

science.com.ua/department /oklad.php?mova=ua&scho=_ua/knopki/konfer-2010/index.php 

3. Балецька Л. М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному 

самовизначенні студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Балецька – автореф. дис. канд. 

психолог. наук. – Острог, 2014. – 21 с. 

4. Бадрак В. В. Как достичь успеха и стать лидером: (Опыт 400 выдающихся 

личностей цивилизации и воздействии на окружающий мир) / В. В. Бадрак. – Харьков: 

Фолио, 2011. – 219 с. 

5. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать. (Мастерство учителя: идеи, советы, 

предложения). Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

6. Бернс Р. Развитие «Я – концепции» и воспитание. – М.: Прогрес, 2002. – 694 с. 

7. Божович Л. И. Личность и ее формированиея в детском возрасте. – СПб.: Питер, 

2008. – 398 с. 

8.Возрастная и педагогичская психология: Хрестаматия./ Сост. И. В. Дубровина, А. М. 

Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2001. – 368 с. 

9. Вопросы общей детской психологии / под ред. Б. Г. Ананьєва. – М., 2004. 

10. Дубровина И. В. и др. Психология. – М.: Академия, 2003. – 464 с. 

11. Запорожец А. В. Избранные психологические труды. – М., 1986. – 323 с. 

12. Калинский Дмитрий 20 техник работы с подсознанием. Судьба и я Серия 

«Генетика счастья». М.: АСТ, 2013є – 30 с. 

https://moluch.ru/archive/148/42020/


13. Кови Стивен 7 навыков высокоэффективных людей 

https://royallib.com/book/kovi_stiven/7_navikov_visokoeffektivnih_lyudey.html 

14. Кордуелл Майк. Психология А - Я: Словарь-справочник/ Майк Кордуелл. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 448 с. 

15. Психология дошкольника. Хрестаматия/ Сост. Г. А. Урунтаева. – М.: Академия, 

1997. – 384 с. 

16. Развитие личности ребенка / [П. Массен, Дж. Конджер, Дж. Каган, А. Хьюстон] 

Пер. з англ./ общ. ред. А. М. Фонарева. – М.: Прогресс, 1987. – 269 с. 

17. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : Учеб. пособие: В 2 кн. - 

2-е изд-во, перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2004. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми 

разного возраста. – 384 с. 

18. Ром Н. В. Как выработать здоровый пофигизм, или 12 шагов к уверенности в себе. 

М.: Питер, 2010 

19. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2001. 

С. 7–24. 

20. Овсянникова И. С. Мотивация как фактор успешности профессиональной 

деятельности/ И. С. Овсянникова// Молодой учёный. – 2017. – № 10 (144) . – С. 374-377. 

21. Сапогова Е. Е. Психология развития человека : Учебное пособие. – М..: Аспект 
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