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Передмова 
 
Коли я прийму себе таким, який я є,  
я зможу змінитися (Карл Роджерс)  

Сучасний керівник-лідер навчального закладу та організатор навчання як 
очільник колективу співробітників зобов’язаний ефективно й результативно 
управляти ними для реалізації поставлених цілей та виконання завдань.  

Основою успішності керівної діяльності нині постає самоменеджмент суб’єкта 
владних повноважень як мистецтво управляти собою. Це й не дивно, адже, як слушно 
зазначають Дж.Бінні, Г.Вільке, К.Уільямс, «успіх у лідерстві не визначається 
підходящим резюме, хорошою роботою, витраченим на роботу додатковим часом. 
Він визначається тим, як ви використовуєте себе, свої сильні та слабкі сторони». 

Мета дистанційного модуля «Самоменеджмент сучасного керівника-лідера 
навчального закладу та організатора навчання» актуалізувати знання керівників з 
проблем сучасного управлінського лідерства та самоменеджменту; розробити 
«дорожню карту» свого подальшого самовдосконалення із зазначенням конкретних 
кроків; удосконалити емоційну освіченість керівника для підтримання ефективних 
внутрішньо організаційних відносин, забезпечення внутрішньої  та зовнішньої 
комунікативної міжособистісної взаємодії; виробити у керівників-лідерів стійку 
потребу до самовдосконалення своєї особистості шляхом безперервного 
самопізнання, саморозвитку, самоаналізу. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля керівники-лідери 
повинні уміти: 

– удосконалювати власні компетентності в процесі здійснення керівництва-
лідерства; 

– аналізувати й оцінювати свій переважаючий стиль керівництва-лідерства;  
– здійснювати особистісний SWOT-аналіз та реалізовувати його наслідки у 

щоденній управлінській діяльності; 
– вибирати й обґрунтовувати власну стратегію протидії професійному 

вигоранню; 
– обирати стиль керівництва відповідно до рівня сформованості колективу та 

поставлених перед ним завдань; 
–  розвивати впевненість у собі як умову ефективності управлінської діяльності; 
– підбирати необхідні інструменти для моделювання власного іміджу як 

ефективного керівника-лідера; 
– оптимально використовувати власний лідерський ресурс. 
Дистанційний модуль сприятиме самовдосконаленню керівника-лідера за 

умови його бажання й готовності до постійного саморозвитку, самоаналізу, 
самовдосконалення, самореалізації, адже, на думку О.Мардена, людина без віри в 
себе і без залізної волі – іграшка долі, маріонетка власного оточення, раб обставин.  
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Основний текст 

Емоційна освіченість сучасного керівника-лідера: Практичне заняття 1.  

Підсумковий тест ПЗ 1. Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна 
освіченість, резонансне лідерство) 
ПІБ слухача____________________________________________  
Інструкція: Оцініть свої здібності відповідно до запропонованої шкали:  
1 – відсутність здібності; 2 – слабка здібність; 3 – середня здібність; 4 – здібність 
вище середньої; 5 – чітко виражена здібність 

1. Я бачу зв’язок між фізіологічними проявами та певними емоціями. 
1        2      3       4        5 

2. Я вмію розслаблятися у напруженій ситуації. 
1        2      3       4        5 

3. Я умію зосередитися і налаштуватися на роботу. 
1      2      3       4        5 

4. Я усвідомлюю вплив моєї поведінки на співробітників. 
1      2      3       4        5 

5. Я ініціюю успішне вирішення конфліктів із співробітниками. 
1      2      3       4        5 

6. Я вмію вгамувати свою злість. 
1     2      3       4        5 

7. Я усвідомлюю, що я починаю злитись. 
1     2      3       4        5 

8. Я швидко “відновлююся” після невдачі. 
1    2      3       4        5 

9. Я розпізнаю стресовий стан у підлеглих співробітників. 
1     2      3       4        5 

10. Я умію досягати компромісу із співробітниками. 
1    2      3       4        5 

11. При спілкуванні враховую канали сприйняття, якими у даний момент 
користується співрозмовник. 

1     2      3       4        5 
12. Я користуюся “внутрішнім мовленням”, щоб змінити свій емоційний стан. 

1    2      3       4        5 
13. Приступаючи до нудної роботи, знаходжу мотивацію та спираюсь на неї. 

1   2      3       4        5 
14. Я допомагаю підлеглим співробітникам справлятися з емоціями. 

1   2      3       4        5 
15. Я намагаюсь, щоб у моїй присутності співробітникам було комфортно.  

1   2      3       4        5 
16. Я відслідковую зміни у своєму настрої. 

1    2      3       4        5 
17. Я зберігаю спокій, навіть якщо дехто злиться на мене. 

1   2      3       4        5 
18. Я умію позбавлятися поганих звичок. 

1   2      3       4        5 
19. Я проявляю емпатію до підлеглих співробітників. 
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1   2      3       4        5 
20. Я емоційно підтримую співробітників та допомагаю їм по можливості. 

1    2      3       4        5 
21. Я відмічаю свої захисні реакції. 

1   2      3       4        5 
22. Я відслідковую та відсікаю деструктивні думки. 

1    2      3       4        5 
23. Я намагаюсь, щоб мої слова не розходилися зі справами. 

1   2      3       4        5 
24. Я вмію вести особисті розмови. 

1   2      3       4        5 
25. Я показую співрозмовнику, що я розумію його почуття. 

1   2      3       4        5 
Підведення підсумків: Знайдіть суму набраних Вами балів відповідно до окремих 
шкал та занесіть результати у таблицю: 

Компонент Питання Сума 
балів 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Загальний рівень 
емоційного інтелекту 

1 – 25  100+ 50 – 100 25 – 50 

Самоаналіз  1, 6, 11, 16, 21  20+ 10 – 20 Нижче 10 
Самоконтроль  2, 7, 12, 17, 22  20+ 10 – 20 Нижче 10 
Самомотивація  3, 8, 13, 18, 23  20+ 10 – 20 Нижче 10 
Співпереживання  4, 9, 14, 19, 24  20+ 10 – 20 Нижче 10 
Соціальні навички 5, 10, 15, 20, 25  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

Відповідно до результатів Ви маєте зробити висновки щодо рівня власного 
емоційного інтелекту. Вам як керівнику це необхідно, оскільки уміння володіти 
своїми емоціями та розумітися на почуттях підлеглих співробітників сприяє 
досягненню кращих результатів у роботі та успіху очолюваного Вами колективу. 

Проведення особистісного SWOT-аналізу керівником-лідером та реалізація його 
результатів в управлінській діяльності: Практичне заняття 2.  

Підсумковий тест ПЗ 2. Ваш творчий потенціал 
ПІБ слухача____________________________________________  
Інструкція: На кожне твердження виберіть один варіант відповіді. 
1. Ви вважаєте, що навколишній світ можна удосконалити: 

а) так;   б) ні;   в) тільки де в чому. 
2. Ви думаєте, що самі можете брати участь у змінах навколишнього світу: 
а) так;  б) ні;   в) у деяких випадках. 
3. Ви вважаєте, що деякі з ваших ідей принесли б прогрес у тій сфері діяльності, де 
ви працюєте: 

а) так;   б) ні;   в) лише в деякій мірі. 
4. Ви вважаєте, що у майбутньому відіграватимете таку важливу роль, що зможете 
щось принципово змінити: 

а) напевно;  б) малоймовірно;   в) можливо. 
5. Коли ви вирішуєте зробити якусь дію, чи думаєте ви про її здійснення: 

а )так;  б) ні;  в)  іноді. 
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6. Ви відчуваєте бажання зайнятися справою, яку абсолютно не знаєте: 
а) так;  б) невідоме вас не цікавить;  в) все залежить від характеру справи. 

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Ви відчуваєте бажання досягти у 
ній досконалості: 

а) так;  б) задовольняєтеся тим, що встигли досягти; в)так, але якщо вам 
вона подобається. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати про неї все: 
а) так; 
б) ні, хочете навчитися тільки найосновнішому; 
в) ні, хочете лише задовольнити свою цікавість. 

9. Коли ви терпите невдачу, то: 
а) певний час чините опір всупереч здоровому глузду; 
б) махнете рукою на цю затію; 
в) продовжуєте робити справу, навіть коли очевидно, що перешкоди 

непереборні. 
10. Ви вибиратимете професію, виходячи з: 

а) своїх можливостей, перспектив для себе;  
б) потрібності професії;  
в) переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому вже 
пройшли: 

а) так;        б) ні;       в) так, але тільки там, де місцевість вам сподобалася. 
12. Відразу після розмови чи можете ви пригадати все, про що йшла мова: 

а) так, без зусиль;  
б) всього пригадати не можете;  
в)запам’ятаєте тільки те, що вас цікавить. 

13. Коли ви чуєте слово на незнайомій мові, чи можете ви повторити його по складах 
без помилки, навіть не знаючи його значення: 

а) так, без ускладнень;  
б)так, якщо це слово легко запам’ятовується;  
в)повторите, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час ви вважаєте за краще: 
а) залишитися наодинці, розміркувати; 
б) знаходитися в компанії; 
в)бути одному або в компанії – вам байдуже. 

15. Ви вирішуєте припинити займатися певною справою, коли: 
а) справа закінчена і здається вам відмінно виконаною; 
б) ви більш менш задоволені; 
в) справа ще не закінчена. 

16. Коли ви один, ви: 
а) любите мріяти про абстрактні речі; 
б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 
в) іноді любите помріяти, але про речі, пов’язані з вашою роботою. 

17. Коли якась ідея захоплює вас, ви думаєте про неї: 
а)  незалежно від того, де і з ким знаходитеся; 
б)  коли знаходитеся наодинці; 
в)  тільки там, де не дуже гамірно. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею: 
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а)можете відмовитися від неї, вислухавши переконливі аргументи опонентів; 
б) залишитеся при своїй думці незалежно від аргументів опонентів; 
в) будете сумніватися в аргументах опонентів. 

Підведення підсумків:   
За варіант відповіді “а” – 3 бали; “б” – 1 бал; “в” – 2 бали.  
Загальна сума набраних балів свідчить про рівень вашого творчого потенціалу. 
23 бали і менше: ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий, хоча, можливо, ви просто 
недооцінюєте себе. Повірте у свої сили і знання; 
24-48 балів: у вас непоганий творчий потенціал, але є і проблеми, які гальмують ваше 
просування вперед. Якщо ви побажаєте, успіх прийде; 
49 балів і більше: у вас великий творчий потенціал. Якщо ви на ділі зможете застосувати 
ваші здібності, то досягнете великих успіхів. 

Інструменти моделювання позитивного іміджу керівника-лідера: Практичне 
заняття 3.  

Підсумковий тест ПЗ 3. Рівень вашої інтелігентності 
ПІБ слухача____________________________________________  
Інструкція: Оцініть кожну з виділених якостей за дев’ятибальною шкалою:  
1 – дуже низький рівень, 2 – низький, 3 – нижче середнього, 4 – трохи нижче середнього, 
5 – середній рівень, 6 – трохи вище середнього, 7 – вище середнього, 
8 – високий рівень, 9 – дуже високий. 

За основу запропонованої методики використано метод незалежних характеристик. 
Для цього наведені у таблиці якості особи, що характеризують її інтелігентність, 

оцінюються тричі незалежно одна від одної:  
а) самою особою;  
б) найближчим товаришем;  
в) людиною, яка критично ставиться до оцінюваної особи.  

Після цього ці три незалежно поставлені оцінки по кожній якості необхідно додати і 
розділити на три: вийде найбільш об’єктивна середня оцінка.  

Можна підрахувати середню оцінку по усіх оцінюваних якостях і визначити 
середній, тобто загальний рівень інтелігентності особи (за дев’ятибальною шкалою). 

 
Шкала оцінки якостей, що характеризують інтелігентність особи 

Назва якості особи Шкала оцінки якостей особи 
Громадянські якості 
1. Соціальна активність 
2. Цивільна мужність 
3. Правдолюбство  
4. Демократизм 
5. Інтернаціоналізм 
6. Незалежність 
7. Принциповість 
8. Подвижництво 
9. Прогресивність поглядів 
 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8   9   
1 2 3  4  5  6  7   8   9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8   9  
1  2  3   4   5  6  7   8     9 
 



9 

Етичні якості 
10. Тактовність 
11. Сумлінність 
12. Скромність 
13. Чесність 
14. Душевність 
15. Шанобливість 
16. Чуйність 
17. Обов’язковість 
18. Доброзичливість 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2   3  4   5   6  7  8  9 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Інтелектуальні якості 
19. Здатність зрозуміти іншого 
20. Терпимість до інакомислення 
21. Творча активність 
22. Критичність мислення 
23. Здібність до самоаналізу 
24. Здібність до самоосвіти 
25. Здібність до самовиховання 
26. Самокритичність 
27. Ерудованість 

 
1  2  3  4  5 6  7  8  9 
1  2  3 4  5  6  7  8  9  
1 2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 Загальна культура 

28.  Культура спілкування, поведінки 
29. Культура розумової праці 
30.  Естетична і художня культура 
31. Фізична культура 
32. Професійна культура 
33. Екологічна культура 
34. Економічна культура 
35. Правова культура 
36. Політична культура 
 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 
Підведення підсумків:  
Рівень 9-8 балів відповідає активному творчому застосуванню відповідної якості 

у нестандартних ситуаціях,  
6-7 балів – рівень вище середнього. Відповідна якість активно виявляється і часто 
застосовується у різних ситуаціях, хоча не завжди ефективно і творчо,  
5 балів – середній рівень ефективності та розвиненості відповідних якостей,  
3-4 бали – рівень нижче середнього,  
2  бали – низький рівень розвитку й ефективності,  
1 бал – дуже низький рівень розвитку відповідної якості, що характеризує лише 
початкову стадію її застосування. 

Тест-анкета цінний перш за все тим, що по його результатах вдається 
проаналізувати свої найсильніші і найслабші якості і, таким чином, скласти власну 
Програму саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.  

Самооцінка та самоаналіз рівня інтелігентності особи сприяють: 
- отриманню глибшої інформації про свої громадські, етичні, інтелектуальні, 

загальнокультурні якості;  
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- можливості порівняння рівня адекватності самооцінки своїх особистісних 
якостей з тим, як вас оцінюють ваші підлеглі співробітники; 

- поглибленню уявлень про свої найсильніші і найслабші сторони для 
подальшого саморозвитку. 

Вибір стратегії протидії професійному вигоранню: Практичне заняття 4.  

Підсумковий тест ПЗ 4. Ефективність вашого керівництва 
ПІБ слухача____________________________________________  
Інструкція: відповісти “так” чи “ні” на запитання. 
1. Чи намагаєтеся Ви використовувати сучасні досягнення у своїй професійній 
діяльності? 
“так”    “ні” 
2. Чи намагаєтеся Ви співробітничати з підлеглими? 
“так”    “ні” 
3. Ви говорите із співробітниками коротко, чітко та ввічливо? 
“так”    “ні” 
4. Чи пояснюєте Ви причини, що змусили Вас прийняти те чи інше рішення? 
“так”    “ні” 
5. Чи довіряють Вам підлеглі? 
“так”    “ні” 
6. Чи залучаєте Ви усіх виконавців завдання до процесу обговорення цілей, термінів, 
методів, відповідальності тощо? 
“так”    “ні” 
7. Чи заохочуєте Ви підлеглих співробітників  проявляти ініціативу, вносити 
пропозиції та зауваження? 
“так”    “ні” 
8. Чи пам’ятаєте Ви імена усіх людей, з якими Ви спілкуєтеся? 
“так”   “ні” 
9. Чи надаєте Ви свободу дій виконавцям для досягнення поставленої мети? 
“так”    “ні” 
10. Чи контролюєте Ви хід виконання завдання? 
“так”    “ні” 
11. Чи допомагаєте Ви підлеглим лише тоді, коли вони про це просять? 
“так”    “ні” 
12. Чи висловлюєте Ви свою вдячність підлеглому за кожну добре виконану роботу? 
“так”   “ні” 
13. Чи намагаєтеся Ви знайти в підлеглих кращі якості? 
“так”    “ні” 
14. Чи знаєте Ви, як ефективно можна використати можливості кожного підлеглого? 
“так”    “ні” 
15. Чи знаєте Ви інтереси та прагнення підлеглих? 
“так”    “ні” 
16. Чи вмієте Ви бути уважним слухачем? 
“так”    “ні” 
17. Чи дякуєте Ви співробітнику у присутності його колег по роботі? 
“так”   “ні” 
18. Чи робите Ви критичні зауваження своїм підлеглим віч-на-віч? 
“так”    “ні” 
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19. Чи відзначаєте Ви хорошу роботу свого колективу у доповіді вищестоящому 
керівнику? 
“так”    “ні” 
20. Ви довіряєте своїм підлеглим? 
“так”    “ні” 
21. Чи намагаєтеся Ви дати співробітникам усю інформацію, яку отримуєте самі через 
адміністративні та управлінські канали? 
“так”    “ні” 
22. Чи пояснюєте Ви співробітнику значення результатів його праці у відповідності до 
цілей організації? 
“так”    “ні” 
23. Чи залишаєте собі і підлеглим для планування робіт? 
“так”    “ні” 
24. Чи є у Вас план самовдосконалення щонайменше на один рік наперед? 
“так”    “ні” 
25. Чи існує план підвищення кваліфікації персоналу згідно з вимогами часу? 
“так”    “ні” 
26. Чи читаєте Ви регулярно спеціальну літературу? 
“так”    “ні” 
27. Чи маєте Ви достатньо велику бібліотеку зі спеціальності? 
“так”    “ні” 
28. Чи турбуєтеся Ви про стан свого здоров’я та працездатності? 
“так”    “ні” 
29. Чи любите Ви виконувати складну, але цікаву роботу? 
“так”    “ні” 
30. Чи ефективно Ви проводите бесіди  зі своїми підлеглими з питань удосконалення 
їхньої роботи? 
“так”    “ні” 
31. Чи знаєте Ви, які риси працівника мають бути основними для прийому на роботу 
нових співробітників? 
“так”    “ні” 
32. Чи з готовністю Ви займаєтеся проблемами, питаннями та скаргами своїх 
підлеглих? 
“так”    “ні” 
33. Чи тримаєте Ви певну дистанцію з підлеглими? 
“так”    “ні” 
34. Чи ставитеся Ви до співробітників з розумінням та повагою? 
“так”    “ні” 
35. Ви впевнені в собі? 
“так”    “ні” 
36. Чи добре Ви знаєте свої сильні та слабкі сторони? 
“так”    “ні” 
37. Чи часто Ви застосовуєте оригінальний творчий підхід у процесі прийняття 
управлінських рішень? 
“так”    “ні” 
38. Чи регулярно Ви підвищуєте свою кваліфікацію на спеціальних курсах, семінарах? 
“так”    “ні” 
39. Чи достатньо Ви гнучкий у своїй поведінці, у відносинах з підлеглими? 
“так”    “ні” 
40. Чи готові Ви змінити свій стиль керівництва з метою підвищення його 
ефективності? 

“так”    “ні” 
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Підведення підсумків: Підрахувати кількість відповідей “так” і “ні”. 
40 “так” – результат ідеального, найвищого управлінського потенціалу, 

оскільки усі 40 запитань є критеріями успішного керівництва і тому передбачають 
правильну відповідь “так”. Як будь-який ідеал, він практично недосяжний, якщо Ви 
були щирими та не намагалися представити себе у більш вигідному світлі. 

Важливо зазначити, скільки негативних відповідей Ви дали і на які саме 
запитання. У них – Ваші слабкі місця. Оптимальність співвідношення “так”/“ні” 
залежить від рівня Ваших вимог до себе.  

Кількість відповідей більше 33 “так” характеризує хороший управлінський 
потенціал. 

Самооцінювання та самоконтроль керівника-лідера у діловому спілкуванні: 
Практичне заняття 5.  

Підсумковий тест ПЗ 5. Cамоусвідомлюваність.  
ПІБ слухача____________________________________________  
 Дайте відповідь, вибираючи із запропонованих варіантів:  
1- повністю згодний, 2 – згодний, 3 – важко сказати, 4 – незгодний,  
5 – категорично незгодний. 

1. Я усвідомлюю свої сильні та слабкі сторони. 
1  2   3   4   5  

2. У мене є план самовдосконалення та розвитку нових навичок.  
1  2   3   4   5  

3. Я регулярно проводжу само оцінювання. 
1  2   3   4   5  

4. Я розумію, чим керуюся при прийнятті рішень і що мною рухає. 
1  2   3   4   5  

5. Я знаю, які мої головні цінності і як вони впливають на мої рішення. 
1  2   3   4   5  

6. Я задоволений якістю моїх відносин із співробітниками. 
1  2   3   4   5  

7. У складних ситуаціях мені вдається стримувати свої емоції. 
1  2   3   4   5  

8. Я реалістично оцінюю свої головні достоїнства та недоліки. 
1  2   3   4   5  

9. Я задоволений способом моєї взаємодії із співробітниками. 
1  2   3   4   5  

10. Я розумію, яким чином я найкраще засвоюю інформацію. 
1  2   3   4   5  

11.  Перед тим, як прийняти остаточне рішення, я детально аналізую свої 
можливості. 

1  2   3   4   5  
12.  Я успішно працюю в команді. 

1  2   3   4   5  
13.  Я добре почуваюся у великих групах. 

1  2   3   4   5  
14.  Я розумію свої сильні та слабкі сторони. 

1  2   3   4   5  
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15. Я знаю, інтроверт я чи екстраверт, і як ця обставина впливає на мою здатність  
взаємодіяти та працювати з іншими співробітниками. 

1  2   3   4   5  
16. Співробітники вважають мене приємним співрозмовником. 

1  2   3   4   5  
17. Співробітники вважають мене добросовісною, відповідальною людиною. 

1  2   3   4   5  
18. Я відкритий до нового досвіду та прагну його. 

1  2   3   4   5  
19. Я вмію відслідковувати власну поведінку, вмію дивитися на себе очима 

співробітників і беру до уваги їхні думки, але не покладаюся цілковито на них. 
1  2   3   4   5  

20. Я свідомо працюю над собою для того, щоб справити хороше враження на 
співробітників і поліпшити їхнє ставлення до мене. 

1  2   3   4   5  
21. Я перевіряю свої здогади, спілкуючись із співробітниками. 

1  2   3   4   5  
22. Я умію переборювати стереотипи у сприйнятті інших людей. 

1  2   3   4   5  
23. Я звертаю увагу не лише на те, що являє для мене безпосередній інтерес. 

1  2   3   4   5  
24. Я регулюю рівень своєї відкритості із співробітниками: знаю межі, до яких 

ділюся з ними своїми поглядами та цінностями. 
1  2   3   4   5  

25. У нових ситуаціях та з новими людьми я уникаю упереджених очікувань. 
1  2   3   4   5  

26. У мене є реалістичне уявлення про те, як мене сприймають співробітники. 
1  2   3   4   5  

27. Я легко ділюся своїми думками та почуттями із співробітниками. 
1  2   3   4   5  

28. Мені подобається спілкуватися з людьми, думка яких відрізняється від моєї, і 
вчитися у них. 

1  2   3   4   5  
29. Під час ділового та особистісного спілкування я тримаю свої емоції під 

контролем. 
1  2   3   4   5  

30. Я намагаюся надати допомогу і підтримати співробітників. 
1  2   3   4   5  

Підведення підсумків: Додайте усі відповіді на запитання, кожне з яких – це фактор, 
що стосується самоусвідомлюваності. Числові значення відповідей зворотно 
пропорційні ступеню Вашої згоди з ними: чим нижчим є сумарний бал, тим краще у 
Вас проявляються навички самоаналізу. Чим він є вищим, тим більше Вам потрібно 
докласти зусиль, щоб навчитися розуміти самого себе. Отже, якщо Ви набрали 90 
балів  чи більше, Вам необхідно розробити план удосконалення навичок самоаналізу. 
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Діагностика спрямованості особистості керівника на мотивацію до успіху та 
уникнення невдач: Практичне заняття 6.  

Підсумковий тест ПЗ 6. «Потреба в досягненні мети. Шкала оцінки потреби в 
досягненні успіху». 
ПІБ слухача____________________________________________  
Інструкція. Вам пропонується низка тверджень. Якщо Ви згодні з висловом, відповідь 
"так" "+", якщо не згодні, відповідь "ні" "– ". 
1. Думаю, що успіх в житті, швидше, залежить від випадку, чим від розрахунку.  
                  "так" "+"                                                  "ні" "-" 
2. Якщо я позбудуся улюбленого заняття, життя для мене втратить всякий сенс.  
                  "так" "+"                                                   "ні" "-" 
3. Для мене в будь-якій справі важливіше не її виконання, а кінцевий результат.  
                 "так" "+"                                                    "ні" "-" 
4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від поганих 
взаємин з близькими.  
                  "так" "+"                                                    "ні" "-" 
5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не близькими.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
6. У житті у мене були більше успіхів, ніж невдач.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльнісні.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
8. Навіть у звичайній роботі я прагну удосконалити деякі її елементи.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
9. Захоплений думками про успіх, я можу забути про заходи обережності.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
10. Мої близькі вважають мене ледачим.  
                "так" "+"                                                    "ні" "-" 
11. Думаю, що в моїх невдачах винні, швидше, обставини, ніж я сам.  
                "так" "+"                                                     "ні" "-" 
12. Терпіння в мене більше, ніж здібностей.  
                "так" "+"                                                    "ні" "-" 
13. Мої батьки дуже суворо контролювали мене.  
                "так" "+"                                                    "ні" "-" 
14. Лінощі, а не сумнів в успіху примушує мене часто відмовлятися від своїх намірів.  
                "так" "+"                                                    "ні" "-" 
15. Думаю, що я упевнена в собі людина.  
                 "так" "+"                                                   "ні" "-" 
16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси невеликі.  
               "так" "+"                                                      "ні" "-" 
17. Я старанна людина.  
               "так" "+"                                                      "ні" "-" 
18. Коли все йде гладко, моя енергія посилюється.  
              "так" "+"                                                       "ні" "-" 
19. Якби я був журналістом, я писав би, швидше, про оригінальні винаходи людей, 
ніж про події.  
             "так" "+"                                                        "ні" "-" 
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20. Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів.  
             "так" "+"                                                       "ні" "-" 
21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх товаришів.  
              "так" "+"                                                       "ні" "-" 
22. Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей.  
              "так" "+"                                                       "ні" "-" 
23. Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ. 
              "так" "+"                                                        "ні" "-" 
Підведення підсумків:  
Відповіді "Так" ("+") на питання: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23;  
відповіді "Ні" ("-") на питання: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 
За кожну відповідь, яка співпадає з ключем ставиться 1 бал, відповіді 
підсумовуються. Інтерпретація балів: 

0 - 6  балів - низька потреба в досягненнях. 
7 - 9  балів - знижена потреба в досягненнях. 
10 - 15 балів - середня потреба в досягненнях. 
16 - 18 балів - підвищена потреба в досягненнях. 
19 - 23 балів - висока потреба в досягненнях.  
Тест - опитувальник Методика «Потреба в досягненні мети» використовується 

для вимірювання потреби в досягненні мети, успіху і в цілому досягнень. Чим вище у 
людини самооцінка, тим більше він активний і націлений на досягнення. Потреба в 
досягненні перетворюється у такому разі на особову властивість, установку. 

Мотивація досягнення (успіху, мети) виражається у прагненні до поліпшення 
результатів, наполегливості в досягненні своїх цілей і впливає на все людське життя. 
Риси людей з високим рівнем потреби в досягненнях: наполегливість в досягненні 
своїх цілей, незадоволеність досягнутим, постійне прагнення зробити справу краще, 
ніж раніше, схильність сильно захоплюватися роботою, прагнення у будь-якому 
випадку пережити задоволення успіху, нездатність погано працювати, потреба 
винаходити нові прийоми роботи при виконанні звичайних справ, відсутність духу 
суперництва, бажання спільного переживання успіху та досягнення результату, 
незадоволеність легким успіхом та несподіваною легкістю завдання, готовність 
прийняти допомогу й допомагати іншим при вирішенні важких завдань, щоб спільно 
відчути радість успіху. 

Самоаналіз та самооцінювання переважаючого стилю керівництва й лідерства: 
Практичне заняття 7. 

Підсумковий тест ПЗ 7. Оцінка стилю лідерства – орієнтованості лідера на людей 
/ на виконання завдань 
ПІБ слухача____________________________________________  
Чи знаєте Ви, до якого стилю діяльності Ви більш схильні – роботі з іншими людьми 
чи роботі на виконання поставлених завдань?  
Інструкція: Нижче наведено список тверджень стосовно лідерської поведінки. 
Використовуйте шкалу для визначення ступеню, що відповідає вашому стилю роботи. 
Для отримання найкращих результатів відповідайте якомога відвертіше.  
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 
1. _______ Коли необхідно приймати рішення, я заохочую свою команду до участі в 
прийнятті рішень та намагаюся використати їх ідеї та пропозиції.  

   ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 
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2. _______ Немає нічого важливішого за виконання цілей та завдань.  
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

3. _______ Я уважно слідкую за графіком, щоб переконатися, що завдання будуть 
завершені вчасно.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

4. _______ Мені дуже подобається готувати та націлювати співробітників на 
виконання нових завдань та процедур.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

5. _______ Чим важчим є завдання, тим більше воно мені подобається.   
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

6. _______ Я заохочую своїх співробітників до творчого підходу до роботи.   
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

7. _______ Коли я вирішую складне завдання, то протягом всього його виконання 
переконуюсь, що усе враховано.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

8. _______ Мені неважко виконувати декілька важких завдань одночасно. 
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

9. ________ Мені подобається читати статті, книжки, журнали з проблем керівництва, 
а потім реалізовувати отримані знання в роботі.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

10. _______ Виправляючи помилки, я не переймаюся, що це може вплинути на мої 
стосунки з людьми. 

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

11. _______ Я дуже ефективно розподіляю свій час. 
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

12. _______ Мені подобається пояснювати підлеглим деталі та складні моменти під 
час виконання важкого завдання чи проекту.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

13. _______ Мені подобається розбивати великі проекти на невеликі завдання, які 
легше виконати.   

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

14. ___ Немає нічого важливішого за формування згуртованої команди. 
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

15. _______ Мені подобається аналізувати проблеми.   
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

16. _______ Я поважаю особистий простір інших. 
ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 
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17. _______ Мені дуже подобається консультувати підлеглих задля покращення 
ефективності їх роботи та поведінки  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

18. _______ Мені подобається читати статті, книжки, спеціалізовані журнали, що 
стосуються моєї професії та впроваджувати нові методи роботи, яким я навчився.  

ніколи                інколи              завжди 
       0        1        2         3         4        5 

Підведення підсумків:  
Перенесіть ваші відповіді в таблицю, підсумуйте бали в кожній колонці та 

помножте суму на 0,2. Наприклад, у першій колонці (Люди), якщо ваші відповіді 5, 3, 
4, 4, 3, 2, 5, 4, 3 тоді ваш результат складає = 33 X 0,2 = 6,6. Кінцевий результат 
нанесіть вздовж вертикальної осі сітки. 

Далі аналогічно підсумуйте бали в другій колонці (задача), та нанесіть 
результат на горизонтальну вісь сітки. 

І нарешті, перетніть лінії, щоб побачити в орієнтаційній сітці, який стиль 
діяльності у Вас переважає – Авторитарний, Нерішучий, Лідер Групи, Ліберальний. 

Люди (По вертикалі) Завдання (По горизонталі) 

1.______   
4.______   
6.______   
9.______   
10.______   
12.______   
14.______   
16.______   
17.______   
СУМА ________  
КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (X 0.2) _______ 

2.______  
3.______   
5.______   
7.______   
8.______   
11.______   
13.______   
15.______   
18.______   
СУМА ________  
КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (X 0.2) _______ 

 
Орієнтаційна Сітка. Нанесіть отримані результати на графік, що знаходиться нижче, 
поставте крапку навпроти кінцевого результату колонки «люди» на вертикальній вісі, 
та крапку навпроти результату колонки «завдання» на горизонтальній вісі. Потім 
проведіть дві лінії від кожної крапки до місця їх перетинання. Область перетину є 
стилем роботи, який переважає у Вашій діяльності. 

9 
8 
7 
6 
5     ЛЮДИ 
4 
3 

 
ЛІБЕРАЛЬНИЙ 

 
 

 
ЛІДЕР ГРУПИ 

 
НЕРІШУЧИЙ 

 
АВТОРИТАРНИЙ 
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2 
1 

                       1       2       3       4      5       6       7       8    
ЗАВДАННЯ 

 
Ця сітка допоможе Вам зрозуміти який стиль лідерства у Вас переважає. Проте 

Ви маєте взяти до уваги й інші фактори, а саме – як інші менеджери та співробітники 
оцінюють Вас як лідера. Це пояснюється тим, що така модель не може врахувати всі 
фактори, а ваша самооцінка може відрізнятися від того, як вас оцінюють інші. 

Ідеальний результат – 9 балів в обох категоріях (Люди та Завдання); чи 
реально його досягти? 

Ви маєте переглянути результати, отримані в цьому дослідженні, та задуматися 
над тими пунктами, в яких Ви отримали низькі бали та запитати себе, «Якщо б я 
набрав більше балів на цьому пункті, чи був би я більш ефективним лідером?». Якщо 
відповідь «так», тоді потрібно працювати над собою із цього питання. 

Дехто може запитати, «Для того, щоб отримати ідеальний результат, я маю 
набрати максимум балів в пункті 2 («Немає нічого важливішого за виконання цілей та 
завдань») та в пункті 14 («Немає нічого важливішого за формування гарної 
команди»). Чи не буде це парадоксом?» Хороший лідер може і те, й інше! 

Щодо 10 пункту («Виправляючи помилки, я не переймаюся, що це може 
вплинути на мої стосунки з людьми») хтось може подумати, що «лідер з народу» 
набере мало балів у цьому питанні, оскільки не захоче псувати стосунки с 
підлеглими. Але, якщо керівник справді піклується про працівника, що буде 
важливішим – необхідність залишитися друзями чи необхідність змінити поведінку? 
Якщо вчитель не виправляє помилок свого учня, наскільки успішним він/вона стане? 

Хороші лідери роблять усе, що потрібно для формування та розвитку команди 
навколо них. Не «стосунки» забезпечують досягнення успіху; успішний лідер – це 
той, хто веде команду до досягнення мети.  

Це питання допомагає відрізнити «справжніх лідерів» від «поблажливих 
лідерів», які хочуть з усіма дружити, та від «нерішучих лідерів», які бояться, що вони 
можуть щось зруйнувати.  

Підсумкова творча робота: «Як виробити впевненість у собі? Самоаналіз і 
практичні кроки до підвищення рівня самооцінки» 

ПІБ слухача_________________________________ 
Перший крок: 
Спостерігайте за своєю поведінкою і ведіть записи. 
1. Як часто вам випадає нагода діяти впевнено? 
2. Як часто ви просите те, що вам потрібно? 
3. Як часто ви говорите те, що думаєте? 
4. Як часто вам доводиться жалкувати про те, що ви були недостатньо впевнені в 
собі? 
Другий крок: 
Систематизуйте свою поведінку. 
1. У яких ситуаціях ви дієте найвпевненіше? 
2. У яких ситуаціях ви найбільш нерішучі? 
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3. З ким ви поводитеся впевненіше? 
4. З якими людьми ви поводитеся пасивно?  
5. Складіть список ситуацій, в яких ви хотіли б поводитися активніше. Розставте їх в 
порядку зростання складності. 
Третій крок: 
Беріть приклад з упевненої особи. 
1. Що вам подобається в упевненій в собі людині? 
2. Чим її поведінка відрізняється від вашої? 
3. Що робить її такою результативною? 
4. Поцікавтеся, як вона поводитиметься в тій ситуації, яка вам здається незручною? 
5. Якщо ви не хочете брати приклад з реальної людини, виберіть для себе зразок теле- 
кіно- або літературного героя. 
Четвертий крок: 
Пригадайте ситуацію, в якій ви повинні були б поводитися впевненіше. 
1. Запишіть, як ви реагували в цій ситуації. 

а) Як ви поводилися? 
б) Що ви відчували? 
в) Про що ви думали? 
г) Який був результат? 

2. Як можна було вийти з цієї ситуації кращим чином? 
П’ятий крок: 
Уявіть собі, що ви в цій ситуації дієте успішно й ефективно та відчуваєте себе 
спокійно і упевнено. 
1. Уявіть собі ситуацію візуально, в подробицях. 

а) Про що ви думаєте? 
б) Як ви себе відчуваєте? 
в) Що ви говоритимете? 

2. Уявіть собі результат. 
3. Що ви відчуєте, коли мета буде досягнута? 
4. Уявіть собі іншу адекватну реакцію на цю ситуацію (в кожному випадку існує 
декілька ефективних шляхів рішення). 

а) Чим вони відрізняються? 
б) Які їх переваги та недоліки? 
в) Уявіть собі свою поведінку за інших реакцій. 

Шостий крок: 
Спробуйте справитися з реальною ситуацією так само, як з уявною. 
1. Почніть з простої ситуації. 
2. Створіть навколо себе сприятливу обстановку. 
Сьомий крок: 
Оцінюйте результати. 
1. Якщо можливо, добийтеся  зворотного зв’язку. 
2. Якщо ви задоволені результатом: 

а) Запам’ятайте, що саме допомогло отримати його. 
б) Звернете увагу на те, як добре ви себе відчуваєте. 
в) нагородіть себе. 

3. Якщо ви не досягли бажаного результату: 
а) А чого ви досягли? 
б) Як відреагували на вашу невдачу оточуючі? 
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в) У чому полягала помилка? 
г) Що привело б до кращого результату? 
д) Якщо ви зайшли у безвихідь і не знаєте, що робити, попросіть допомоги. 
е) Уявіть собі, як ви могли б відреагувати інакше. 
ж) ПОВТОРІТЬ СПРОБУ! 

Восьмий крок: 
Спробуйте застосовувати свою нову реакцію в ситуаціях, що поступово 
ускладнюються. 
1. Ідіть від простого до складного, щоб у вас були більше успіхів, чим невдач. 
2. Переходьте до складнішої ситуації тільки тоді, коли ви будете впевнені в тому, що 
в простих випадках у вас все виходить. 
3. Не падайте духом, якщо ви зазнаєте невдач. Час від часу провали трапляються у 
всіх. 
4. Іноді буває досить важко. Підштовхніть себе, якщо потрібно, але не кидайте своїх 
спроб. 
Дев’ятий крок: 
Кожний  результат оцінюйте за  методом, запропонованим у  сьомому кроці. 
1. Ведіть щоденник, описуючи усі ваші спроби поводитися упевнено й досягнуті 
результати. 
2. Не жалійте часу для оцінювання кожної ситуації: 

а) Що допомогло? 
б) Що перешкодило? 
в) Що ви думали? 
г) Що ви відчували? 

Десятий крок: 
Продовжуйте заняття. 
1. Проявіть терпіння. Не поспішайте і не чекайте дуже швидкого результату. 
2. ЗАВЖДИ нагороджуйте себе за успіх. 
3. Якщо ви провалилися, привітайте себе із здійсненням спроби і спробуйте знову. 
4. Продовжуйте вести щоденник, детально описуйте усі спроби поводитися впевнено 
і спостерігайте за зростанням своєї майстерності. 
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Матеріали для самостійної роботи та самооцінювання 

1. Вплив негативних емоцій.  
Чи погоджуєтесь Ви з твердженням про те, що забиваючи цвях у душу людини, варто 
пам’ятати, що, навіть витаскуючи його своїми вибаченнями, Ви все рівно залишаєте 
там дірку?  Проаналізуйте вплив Ваших емоцій (позитивних та особливо негативних) 
на підлеглих, психологічний клімат у колективі, ефективність та результативність 
щоденної діяльності. 

 

2. Широта спектру ваших емоцій. 
– Що Вас бентежить? Згадайте останній випадок, коли Ви були розгнівані. Як Ви 
справилися з ситуацією. Чи могли б Ви зробити це по-іншому, краще? 
– Що Вас засмучує? Чи могли б Ви описати кілька випадків, коли Вам було сумно? 
Як Ви впоралися з цими ситуаціями? 
– Від чого Ви відчуваєте почуття сорому? Опишіть кілька ситуацій, в яких Вам було 
соромно. 
– Що Вас радує? Чи можете Ви описати кілька випадків радості та Ваші відчуття? 

Підведення підсумків: запишіть відповіді та подумайте над ними. Вони повинні 
розказати про те, наскільки Ви чутливі до власних емоцій, та допоможуть краще 
зрозуміти Ваше емоційне життя. 

3. Кольорова візуалізація щоденного настрою.  
Щодня (вранці та ввечері) розфарбовуйте Ваш настрій запропонованими нижче 
кольорами. Щоразу аналізуйте причини змін у  настрої. Застосуйте цю методику для 
оцінювання настрою Вашого колективу. 
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Різнокольоровий спектр Вашого настрою: жовтий, оранжевий – дуже хороший 
настрій; зелений - хороший настрій; синій – поганий настрій; чорний – дуже поганий 
настрій. 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 

вранці 
 
 

ввечері 
 

4. Шкала веселощів та радощів на роботі.  
Уявіть шкалу веселощів та радощів на роботі та оцініть їх по 10-ти бальній шкалі: від 
1-го балу-найменшого до 10-ти балів-найбільший бал.  
Підведення підсумків: Сума балів відображає емоційний стан у колективі. До речі, 
який він серед Ваших підлеглих? 

5. Що цінується у Вашому колективі найбільше?  
Оцініть запропоновані складові від 1-го балу (найменша оцінка) до 10-ти балів 
(найвища оцінка). 

- Командний дух                              - Швидкість та оперативність 
- Щирість                                          - Прямота  
- Повага до співробітників              - Довіра  
- Чіткий розподіл повноважень      - Чесність  
- Увага до споживачів послуг          - Відкритість до змін         
- Змагальність                                    - Підзвітність  
- Бажання перемогти                        - Оптимізм  
- Постійний професіонально-особистісно-професійний розвиток  

Підведення підсумків: Чим більше балів, тим успішнішим є Ваш колектив як команда 
однодумців. 

6. Ваше уміння контролювати себе.  
Дайте відповідь “так” або “ні”.  

1. Мені важко наслідувати інших. 
2. Я б міг при нагоді клеїти дурня, щоб привернути до себе увагу чи потішити людей, 
що мене оточують. 
3. З мене міг би вийти непоганий актор. 
4. Іншим здається, що я більше переживаю, ніж це є насправді. 
5. Я рідко у центрі уваги, коли буваю в компанії. 
6. Я поводжуся зовсім по-різному у різних ситуаціях і спілкуючись з різними людьми.  
7. Я можу відстоювати лише те, у чому сам щиро переконаний. 
8. Щоб досягти успіхів у справах і у спілкуванні із співробітниками, намагаюся 
поводити себе відповідно до їхніх сподівань. 
9. Я можу бути дружелюбним з тими, кого не можу терпіти. 
10. Я завжди такий, яким видаюсь. 
Підведення підсумків: за кожну відповідь “ні” на запитання 1, 5, 7 – 1 бал; за кожну 
відповідь “так” на решту запитань – 1 бал. 
0-3 бали: У вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійка, і ви не 
вважаєте за потрібне змінювати її залежно від ситуації. Ви здатні до щирого 
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саморозкриття у діалозі. Дехто вважає вас “не дуже зручним” у спілкуванні через 
вашу прямолінійність. 
4-6 балів: У вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані у своїх 
емоціях. Варто більше прислухатися до ваших співрозмовників. 
7-10 балів: У вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите у будь-яку 
роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації і навіть здатні передбачати враження, яке ви 
справляєте на оточуючих. 

7. Баланс особистих успіхів та невдач.  
Проаналізуйте власні успіхи й невдачі, використавши для цього нижчеподані таблиці. 

Успіхи Невдачі 
Мої серйозні 
успіхи та 
досягнення 

Здібності, які 
були для цього 
необхідні 

Мої серйозні 
невдачі і 
поразки 

Здібності, яких 
мені бракувало 

Як я подолав 
невдачі 

     
 

Таблиця 
Групування виявлених сильних і слабких сторін при досягненні професійного 

просування 
Зріз здібностей Сильні сторони Слабкі сторони 

Професійні знання і досвід   
Здібності керівника   
Комунікативні здібності   
Особистісні  здібності   
Інтелектуальні здібності, 
робочі прийоми 

  

Таблиця  
Ситуаційний аналіз "мета – засоби" 

Бажані цілі Необхідні 
засоби 

Є в наявності Немає в 
наявності 

Практичні 
кроки 

 
     

8. Особистісний SWOT-аналіз особистості.  
Проведіть запропонований аналіз та прокоментуйте його результати. Над чим Вам 
потрібно працювати у першу чергу? 
ü Використовувати сильні сторони (Strengths): 

- персональні сильні сторони 
- все, що допомагає досягати успіху, робити кар’єру, вибудовувати відносини, 

наповнювати своє життя цінним для вас 
- якості, навички, здібності, які є внутрішнім капіталом, зібраним за попередні 

роки 
- весь досвід, причому як успішний, так і помилковий 
- те, що робить  професіонал «з закритими очима» 
- те, за що людина себе поважає і чим може гордитись 
- те, чим легко може поділитись с іншими, і навіть навчити тому, що вміє/може 

робити сама 
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- те, на що сама людина може розраховувати і впливати 
- внутрішні точки стабільності. 

ü Розвивати слабкі сторони (Weaknesses):  
- потенціал особистості 
- те, чим вона можете стати, до чого, можливо, прагне, але поки що, за якихось 

причин у неї не виходить це зробити 
- те, що необхідно й потрібно розвивати, щоб досягнути більшого чи утримати 

досягнуте 
- гарна нагода та можливість зайнятись самодослідженням, самоусвідомленням, 

побудувати план особистого розвитку. 
Сильні і слабкі сторони – внутрішні точки опори особистості:  

- риси характеру  
- особисті напрацювання, які стороння людина «не пощупає», але вони добре 

відчуваються як сила чи слабкість 
- те, що іншими оцінюється інтуїтивно  
- сила тестується іншими людьми, а слабкості можуть бути використані проти  

людини (у переговорах, управлінні, конфліктах тощо). 
Потурбуватись про розвиток своїх внутрішніх точок опори, щоб:  

- посилити свою внутрішню обґрунтовану  впевненість 
- володіти особистою силою 
- утримувати контроль в різних ситуаціях (управляти, впливати на них) 
- ставати бездоганним, бути у рівновазі й гармонії. 

ü Оцінити свої можливості (Opportunities):  
- все, що пропонує світ (курси, школи, мови, хобі, подорожі, дипломи, сертифікати 

тощо) 
- все, що людина давно хотіла осягнути, навчитися, підвищити кваліфікацію, але 

поки у до цього так і не дійшли руки 
- все, що підвищує цінність особистості у соціумі 
- все, що можна виміряти, оцінити, підтвердити чимось зовнішнім, видимим 
- важливі знайомства, розширення контактів, авторитетна думка про людину, 

рекомендації, співробітництво, виконані проекти тощо. 
ü Дослідити ризики, загрози (Threats): 

- та частина життя людині, яка їй самій буває не до кінця зрозумілою 
-  те, що її турбує, їй заважає,  нею управляє 
- все, що знаходиться «в тіні» розуміння і свідомості 
- все, що вимагає уваги, осмислення, дослідження 
- частина життя, яка заставляє  витрачати спокій та сили.  

Різні ситуації крізь призму принципу SWOT: 
ü Сильних сторін більше, ніж слабких. Можливостей більше, ніж загроз 

(S>W, O>T). Найефективніший/успішніший розклад сил – реалізовувати свої 
можливості, спираючись на сильні сторони. Просто структурувати все, що є в 
особистому багажі та братися за справу. 

ü Слабких сторін більше, ніж сильних, але можливостей більше, ніж загроз 
(S<W, O>T). За такого розкладу сил необхідно укріпляти слабкі сторони, щоб змогти 
реалізувати усі можливості. Обов’язково використовувати усі свої сильні сторони. 

ü Сильних сторін більше, ніж слабких. Можливостей мало, а загроз багато 
(S>W, O<T). Сильних сторін багато, але буде багато затрат. Завдання  – убезпечити 
себе від загроз, використовуючи сильні сторони. 
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ü Слабких сторін набагато більше, ніж сильних. Можливостей мало, а загроз 
забагато (S<W, O<T). Розклад сил крайнє невигідний для людини. Бути ефективним 
в такій ситуації практично неможливо. Вчитися в такій ситуації важко.  

9. Діагностика комплексу загрожуючого авторитету. 
Виберіть відповіді, що найточніше відповідають вашим особистим переконанням 

1. Можу сказати про себе, що я виконую свої обв’язки настільки добре, 
наскільки це можливо: 

А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 
2. Досі мені вдавалося точно передбачати важливі для мого підрозділу явища 

та події: 
А – завжди            Б – зазвичай         В – іноді           Г – майже ніколи. 

3. Головною причиною невдач, які іноді бувають у моїй роботі, є погане 
ставлення та некомпетентність частини моїх співробітників: 

А – завжди            Б – зазвичай         В – іноді           Г – майже ніколи. 
4. Я визнаю право на критику, але повинен зазначити, що більшість моїх 

критиків не мають морального права висувати проти мене звинувачення: 
А – згодний повністю  Б – згодний частково  В – скоріше не згодний   Г – 

зовсім не згодний. 
5. Багато з моїх співробітників байдужі до моїх невдач: 

А – цілком вірно  Б – частково вірно  В – скоріше невірно  Г – зовсім 
невірно. 

6. Люди, які хочуть  мене повчати, повинні самі спочатку навчитися багато 
чому: 

А – згодний повністю  Б – згодний частково  В – скоріше не згодний   Г – 
зовсім не згодний. 

7. Згода з думкою підлеглих є ознакою слабкості керівника: 
А – згодний повністю  Б – згодний частково  В – скоріше не згодний   Г – 

зовсім не згодний. 
8. Я тверезо та об’єктивно оцінюю самого себе: 

А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 
9. Я ціную справедливу критику, але повинен сказати, що ті, хто критикував 

мої рішення, проявили злу волю та зневагу: 
А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 

10.  Я можу безпомилково оцінити ставлення моїх підлеглих до мене: 
А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 

11.  Не потрібно поступатися підлеглим, оскільки це підриває авторитет 
керівника: 
А – згодний повністю Б – згодний частково В – скоріше не згодний Г – зовсім не 
згодний. 

12. Я намагаюся зберегти критичне ставлення до себе. Але можу сказати, що 
приймаю правильні рішення: 

А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 
13. Істинно компетентна людина може покладатися виключно на свою думку: 

А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 
14. Мене нервує нелояльність людей, які публічно виступають проти моїх 

розпоряджень: 
А – завжди           Б – зазвичай         В – іноді          Г – майже ніколи. 

15. Я ціную прямоту та самостійність моїх підлеглих, але вважаю, що вони 
повинні виконувати мої накази без дискусій: 
А – згодний повністю  Б – згодний частково  В – скоріше не згодний   Г – зовсім не 
згодний. 
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Підведення підсумків: Додайте окремо відповіді за пунктами А, Б, В, Г. 
Переважання відповідей А – наявність комплексу загрожуючого авторитету. 
Переважання відповідей Б – схильність суб’єкта владних повноважень до цієї 
хвороби. 
Домінування відповідей В – переважання у керівника  оборонної позиції щодо 
підлеглих. 
Домінування відповідей Г – відсутність комплексу загрожуючого авторитету. 

10. Поведінська модель створення некомпетентності підлеглих 
співробітників.  
Чи використовуєте Ви нижче запропоновану модель у своїй щоденній керівній 
діяльності? Чому? Обґрунтуйте Вашу відповідь. 

1. Приховувати інформацію від підлеглих співробітників: 
– Не дозволяти підлеглим знати, наскільки добре вони працюють. 
– Неправильно інформувати їх про те, як вони працюють. 
– Приховувати від них, що від них очікують. 
– Не давати їм ніяких вказівок щодо того, як працювати добре, або ж 

обмежуватися мінімумом таких вказівок.  
2. Не стимулювати ефективну працю підлеглих співробітників: 
– Гарантувати рівень оплати праці хороших та поганих співробітників. 
– Постаратися, щоб за хорошу роботу хоча б якось наказувати працівників. 
– Не застосовувати нематеріальні стимули. 
3. Не допомагати підлеглим співробітникам у професійному зростанні: 
– Пустити професійну підготовку на самоплив. 
– Довірити керівництво професійною підготовкою неспеціалістам у цій сфері. 
– Зробити професійне навчання надмірно важким. 
– Усунути зв’язок між професійним навчанням, особистими цілями, 

кар’єрним зростанням підлеглих. 
4. Ігнорувати здібності підлеглих співробітників: 
– Вимірювати результати праці у ті періоди, коли підлеглі перебувають не в 

кращій формі. 
– Відбирати найменш підходящих працівників для виконання важливих 

завдань. 
– Не надавати підлеглим ніякої дієвої допомоги. 
5. Ігнорувати мотивацію підлеглих співробітників: 
– Планувати роботу підлеглих так, щоб у них не було ані майбутнього, ані 

просвіту. 
– Уникати можливостей створення комфортніших умов праці. 
– Заохочувати словесно, а не матеріально. 

11. Ваші здібності в управлінні талантом. 
Визначте рівень, який відповідає вам та вашому підходу до управління талантом, де  
Д – добре, З – задовільно, П – погано. 
 Д З П 
Пропагувати 
Я знаю, хто з моїх підлеглих талановитий. 
У мене є вичерпна інформація про моїх співробітників. 
Я широко ділюся інформацією про здібності моїх співробітників. 
Я розумію, яким чином моя організація керує талантом. 
Я виділяю час для своїх талановитих співробітників. 
Я охоче дозволяю їм рухатися вперед. 
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Я розмовляю про політику зі своїми талановитими підлеглими. 
Я допомагаю їм перетворити плани на реальність. 
Я допомагаю таланту сконцентруватись на важливих питаннях. 
Крім цього, Я …… 
Підтримувати 
Я беру активну участь у розвитку своїх талановитих підлеглих. 
Я знаю сильні та слабкі сторони своїх талантів. 
Я виділяю час для роздумів над власним досвідом. 
Я допомагаю талановитим співробітникам використати унікальні 
переваги. 
Я часто спілкуюсь. 
Я виділяю час на роздуми. 
Я зміщую акценти в роботі талановитого співробітника, коли він 
заходить в глухий кут. 
Я використовую навідні питання, щоб розвинути мислення 
талановитого співробітника. 
Я керую навчанням відповідно до потреб організації. 
Крім цього, Я …… 

   

Окриляти 
Я захищаю своїх талановитих підлеглих. 
Я ризику своєю власною довірою, щоб допомогти таланту. 
Я захоплюю власним прикладом. 
Я беру на себе весь тягар організаційних неузгодженостей. 
Я відкрито не погоджуюся зі своїм вищестоящим керівником. 
Я допомагаю таланту зберегти позитивний настрій, коли він 
розчаровується. 
Я б назвав себе мужнім на роботі. 
Я знаходжу ознаки сумніву в собі у моїх талановитих підлеглих. 
На роботі я є самим собою. 
Крім цього, Я …… 

   

12. Методи задоволення потреб вищих рівнів. 
Які потреби підлеглих співробітників із нижченаведених Ви задовольняєте? 

Які з потреб проблематично задовольнити? Чому? 
• Соціальні потреби:  

- Давати співробітникам таку роботу, яка дозволила б їм спілкуватися. 
- Створювати на робочих місцях дух єдиної команди однодумців. 
- Проводити з підлеглими періодичні наради. 
- Не намагатися зруйнувати сформовані у колективі неформальні групи, якщо 

вони не спричинюють реальних збитків практичному підрозділу. 
- Створювати умови для соціальної активності членів колективу за його 

межами. 
• Потреби у повазі, визнанні, поцінуванні: 

- Пропонувати підлеглим змістовнішу роботу. 
- Забезпечувати підлеглим позитивний зворотний зв’язок. 
- Високо оцінювати та заохочувати ефективність та результативність 

підлеглих. 
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- Залучати співробітників до формулювання цілей та підготовки управлінських 
рішень. 

- Делегувати підлеглим додаткові права та повноваження. 
- Просувати підлеглих по службовій драбині. 
- Забезпечувати безперервність навчання підлеглих для підвищення рівня 

їхньої компетентності. 
• Потреби у самовдосконаленні, самореалізації, досягненні акме професіонала: 

- Забезпечувати сприятливі можливості для особистісно-професійного 
розвитку підлеглих та максимального використання їхнього потенціалу. 

- Давати підлеглим складну та важливу роботу, яка вимагає від них 
максимальної віддачі. 

- Заохочувати та розвивати у підлеглих творчі здібності. 

13. Визначення лідерських рис. 
Визначте рівень вираження у вас зазначених рис, умінь, здібностей відповідно до 
запропонованої шкали: 5 – риса (уміння) виражена повною мірою; 4 – досить чітко 
виражена; 3 – посередньо виражена; 2 – погано виражена; 1 – практично відсутня 

Уміння, риси, здібності Оцінка 
1. Ефективне доведення інформації до підлеглих  1   2   3   4   5 
2. Чітке і переконливе висловлювання своїх думок  1   2   3   4   5 
3. Уміння добре виступати перед великою аудиторією  1   2   3   4   5 
4. Здатність вислухати та зрозуміти співрозмовника  1   2   3   4   5 
5. Уміння зацікавити своїми думками, ідеями, пропозиціями  1   2   3   4   5 
6. Уміння завоювати та підтримувати свій авторитет  1   2   3   4   5 
7. Уміння зібрати інформацію від підлеглих  1   2   3   4   5 
8. Увага до проблем та потреб підлеглих  1   2   3   4   5 
9. Уміння гідно оцінити роботу підлеглих  1   2   3   4   5 
10. Уміння морально й емоційно підтримати підлеглих  1   2   3   4   5 
11. Уміння залучати людей на свій бік  1   2   3   4   5 
12. Бути у курсі тієї роботи, яку виконують підлеглі  1   2   3   4   5 
13. Забезпечення командної роботи для досягнення мети  1   2   3   4   5 
14. Чіткий розподіл повноважень та відповідальності виконавців при 
визначенні завдання 

 1   2   3   4   5 

15. Створення умов, за яких досягнення цілей підрозділу сприяє 
досягненню особистих цілей співробітників 

 1   2   3   4   5 

16. Висока вимогливість  1   2   3   4   5 
17. Уміння віддавати розпорядження й накази, позитивно сприйняті 
підлеглими 

 1   2   3   4   5 

18. Непохитність та рішучість у реалізації наміченого  1   2   3   4   5 
19. Уміння брати на себе відповідальність  1   2   3   4   5 
20. Уміння залучати співробітників до підготовки рішень  1   2   3   4   5 
21. Здатність чіткого обґрунтування рішень, що приймаються  1   2   3   4   5 
22. Уміння працювати з інформацією в процесі підготовки та 
прийняття рішень 

 1   2   3   4   5 

23. Уміння визнати власну помилку чи прорахунок  1   2   3   4   5 
24. Уміння приймати ризиковані рішення (у т.ч. правильно оцінити 
ступінь ризику) 

 1   2   3   4   5 
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25. Уміння виявляти та використовувати сильні сторони підлеглих 
співробітників 

 1   2   3   4   5 

26. Уміння стимулювати підлеглих до роботи з повною віддачею   1   2   3   4   5 
27. Уміння підтримати підлеглих, коли вони зустрічають труднощі у 
роботі  

 1   2   3   4   5 

28. Уміння надихнути, “запалити” підлеглих співробітників  1   2   3   4   5 
29. Уміння створити ділову атмосферу у колективі  1   2   3   4   5 
30. Здатність формувати у підлеглих почуття високої задоволеності 
від виконуваної роботи та гордості за досягнуті результати 

 1   2   3   4   5 

Підведення підсумків: Підрахуйте кількість набраних балів за такими розділами. 
Менше 11 балів – слабка вираження відповідної риси; 12 – 21 – середня вираження; 
більше 21 бала – високий ступінь вираження. 

Розділ Питання Набрані бали 
Комунікативні здібності  1 – 6  
Увага до підлеглих 7 – 12  
Використання влади 13 – 18  
Прийняття рішень  19 – 24   
Мотивація підлеглих  25 – 30  

14. Ви – емоційний лідер? 
Оцініть свої здібності відповідно до запропонованої шкали: 1 – відсутність 
здібності; 2 – слабка здібність; 3 – середня здібність; 4 – здібність вище середньої;  
5 – чітко виражена здібність. 
26. Я бачу зв’язок між фізіологічними проявами та певними емоціями. 
27. Я вмію розслаблятися у напруженій ситуації. 
28. Я умію зосередитися і налаштуватися на роботу. 
29. Я усвідомлюю вплив моєї поведінки на співробітників. 
30. Я ініціюю успішне вирішення конфліктів із співробітниками. 
31. Я вмію вгамувати свою злість. 
32. Я усвідомлюю, що я починаю злитись. 
33. Я швидко “відновлююся” після невдачі. 
34. Я розпізнаю стресовий стан у підлеглих співробітників. 
35. Я умію досягати компромісу із співробітниками. 
36. При спілкуванні враховую канали сприйняття, якими у даний момент 
користується співрозмовник. 
37. Я користуюся “внутрішнім мовленням”, щоб змінити свій емоційний стан. 
38. Приступаючи до нудної роботи, знаходжу мотивацію та спираюсь на неї. 
39. Я допомагаю підлеглим співробітникам справлятися з емоціями. 
40. Я намагаюсь, щоб у моїй присутності співробітникам було комфортно. 
41. Я відслідковую зміни у своєму настрої. 
42. Я зберігаю спокій, навіть якщо дехто злиться на мене. 
43. Я умію позбавлятися поганих звичок. 
44. Я проявляю емпатію до підлеглих співробітників. 
45. Я емоційно підтримую співробітників та допомагаю їм по можливості. 
46. Я відмічаю свої захисні реакції. 
47. Я відслідковую та відсікаю деструктивні думки. 
48. Я намагаюсь, щоб мої слова не розходилися зі справами. 
49. Я вмію вести особисті розмови. 
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50. Я показую співрозмовнику, що я розумію його почуття. 
Підведення підсумків: Знайдіть суму набраних Вами балів відповідно до окремих 
шкал: 

Компонент Питання Сума 
балів 

Високи
й 

рівень 

Середні
й рівень 

Низький 
рівень 

Загальний рівень ЕІ 1 – 25  100+ 50 – 100 25 - 50 
Самоаналіз  1, 6, 11, 16, 21  20+ 10 – 20 Нижче 

10 
Самоконтроль  2, 7, 12, 17, 22  20+ 10 – 20 Нижче 

10 
Самомотивація  3, 8, 13, 18, 23  20+ 10 – 20 Нижче 

10 
Емпатія  4, 9, 14, 19, 24  20+ 10 – 20 Нижче 

10 
Соціальні навички 5, 10, 15, 20, 

25 
 20+ 10 – 20 Нижче 

10 

15. Ваш творчий потенціал. 
На кожне питання виберіть один варіант відповіді. 
1. Ви вважаєте, що навколишній світ можна удосконалити: 
а) так; б) ні; в) тільки де в чому. 

2. Ви думаєте, що самі можете брати участь у змінах навколишнього світу: 
а) так; б) ні; в) у деяких випадках. 

3. Ви вважаєте, що деякі з ваших ідей принесли б прогрес у тій сфері діяльності, де ви 
працюєте: 
а) так; б) ні; в) лише в деякій мірі. 

4. Ви вважаєте, що у майбутньому відіграватимете таку важливу роль, що зможете 
щось принципово змінити: 
а) напевно; б) малоймовірно; в) можливо. 

5. Коли ви вирішуєте зробити якусь дію, чи думаєте ви про її здійснення:  
а) так; б) ні; в) іноді. 

6. Ви відчуваєте бажання зайнятися справою, яку абсолютно не знаєте: 
а) так; б) невідоме вас не цікавить; в) все залежить від характеру цієї справи. 

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Ви відчуваєте бажання досягти у 
ній досконалості: 
а) так; б) задовольняєтеся тим, що встигли досягти; 
в) так, але тільки якщо вам це подобається. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати про неї все: 
а)  так; 
б) ні, хочете навчитися тільки найосновнішому; 
в) ні, хочете лише задовольнити свою цікавість. 

9. Коли ви терпите невдачу, то: 
а) певний час чините опір всупереч здоровому глузду; 
б) махнете рукою на цю затію; 
в) продовжуєте робити справу, навіть коли очевидно, що перешкоди непереборні. 

10. Ви вибиратимете професію, виходячи з: 
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а) своїх можливостей, перспектив для себе; б) потрібності професії; в) переваг, які 
вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому вже 
пройшли: 
а) так; б) ні; в) так, але тільки там, де місцевість вам сподобалася. 

12. Відразу після розмови чи можете ви пригадати все, про що йшла мова: 
а) так, без зусиль; б) всього пригадати не можете; в) запам’ятаєте тільки те, що вас 
цікавить. 

13. Коли ви чуєте слово на незнайомій мові, чи можете ви повторити його по складах 
без помилки, навіть не знаючи його значення: 
а) так, без ускладнень; б) так, якщо це слово легко запам’ятовується; в) повторите, 
але не зовсім правильно. 

14. У вільний час ви вважаєте за краще: 
а) залишитися наодинці, розміркувати; 
б) знаходитися в компанії; 
в) бути одному або в компанії – вам байдуже. 

15. Ви вирішуєте припинити займатися певною справою, коли: 
а) справа закінчена і здається вам відмінно виконаною; 
б) ви більш менш задоволені; 
в) справа ще не закінчена. 

16. Коли ви один, ви: 
а) любите мріяти про абстрактні речі; 
б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 
в) іноді любите помріяти, але про речі, пов’язані з вашою роботою. 

17. Коли якась ідея захоплює вас, ви думаєте про неї: 
а) незалежно від того, де і з ким знаходитеся; 
б)  коли знаходитеся наодинці; 
в) тільки там, де не дуже гамірно. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею: 
а) можете відмовитися від неї, вислухавши переконливі аргументи опонентів; 
б) залишитеся при своїй думці незалежно від аргументів опонентів; 
в) будете сумніватися в аргументах опонентів. 

Підведення підсумків: За варіант відповіді “а” – 3 бали; “б” – 1 бал; “в” – 2 бали.  
Загальна сума набраних балів свідчить про рівень Вашого творчого потенціалу. 
23 бали і менше – Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий, хоча, можливо, Ви 
просто недооцінюєте себе. Повірте у свої сили і знання; 
24-48 балів – у Вас непоганий творчий потенціал, але є і проблеми, які гальмують Ваше 
просування вперед. Якщо Ви побажаєте, успіх прийде; 
49 балів і більше – у Вас великий творчий потенціал. Якщо Ви на ділі зможете 
застосувати Ваші здібності, то досягнете великих успіхів. 

16. Індивідуальний стиль керівництва (ІСК).  
Наскільки складові вашого стилю керівництва співпадають із нижчеподаними 
складовими ІСК? 

ü Розподіл повноважень. 
ü Переважаючі методи керівництва. 
ü Якісні характеристики процесу прийняття управлінських рішень. 
ü Характер контактів з підлеглими співробітниками. 
ü Комунікативна компетентність керівника. 
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ü Продуктивність колективу за тимчасової відсутності керівника. 
ü Ставлення керівника до порад, заперечень, точок зору підлеглих. 
ü Контроль за діяльністю (власною, кожного співробітника, колективу в 
цілому). 
ü Збалансованість виробничих та соціально-психологічних завдань. 
ü Реакція керівника на критику. 
ü  Здатність керівника до самокритики. 
ü Поведінка керівника у випадку недостатнього рівня наявності у нього знань 

(загальних, професійних). 
ü Відповідальність керівника. 
ü Психологічний такт керівника. 
ü Найближче оточення керівника. 
ü Ставлення керівника до дисципліни та самодисципліни. 
ü Рівень співробітництва та партнерства у колективі. 
ü Самостійність підлеглих співробітників. 
ü Активність та ініціативність керівника й підлеглих. 
ü Характеристика вимогливості керівника. 
ü Ставлення керівника до інновацій. 
ü Ставлення керівника до самого себе. 
ü Характер лідерства керівника (формальне лідерство – соціальне лідерство). 
ü Емоційне лідерство керівника. 

17. Модель якостей “Уміння управляти собою”  
Групи якостей  

(І рівень) Зміст критеріїв Первинні якості 
(ІІ рівень) 

1. Здатність 
правильно 
формулювати 
життєві цілі 

Оптимальна 
спрямованість та 
мобілізація власних 
здібностей і 
життєвих ресурсів 

- Здатність пізнати самого себе 
- Уміння формулювати свої життєві цілі 
- Уміння приймати рішення 
- Уміння планувати кар’єру 

2. Особиста 
організованість 

Здатність жити  
й працювати по 
системі 

- Прихильність до системного підходу 
- Уміння цінувати та ефективно 
використовувати час 
- Уміння зосередитися на головному 
- Уміння все робити по порядку 
- Уміння не ігнорувати дрібниці 
- Уміння враховувати й аналізувати затрати 
часу 

3. Самодисципліна Уміння  
управляти  
своєю  
поведінкою, 
“тримати себе в 
руках” 

- Обов’язковість і здатність тримати слово 
- Пунктуальність, точність виконання 
- Зібраність, уміння не розпорошуватися 
- Наявність почуття відповідальності 
- Уміння відмовлятися від задоволень заради 
головного 

4. Знання техніки 
особистої роботи  

Знання правил і  
прийомів організації  
особистої роботи  
та уміння ними 
користуватися 

- Уміння організовувати робоче місце 
- Уміння користуватися оргтехнікою 
- Уміння працювати з інформацією  
- Уміння готувати документи 
- Уміння розмовляти по телефону 
- Уміння слухати  
- Уміння планувати свої справи 
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- Знання методів раціоналізації особистої 
праці 
- Уміння користуватися записничком 
- Уміння змінювати види діяльності 
- Знання технологій комунікативної 
діяльності 

5. Самоорганізація 
особистого 
здоров’я  

Належний  
стан здоров’я,  
гігієна розумової  
праці 

- Фізичні навантаження 
- Правильне харчування 
- Сон 
- Дихання 
- Водні процедури 
- Боротьба з шумом 
- Тренованість нервової системи 
- Уміння розслабитися 
- Відмова від згубних звичок 
- Режими праці та відпочинку 

6. Емоційно-
вольовий потенціал 

Здатність  
управляти  
своєю волею, 
виховувати  
оптимізм та 
життєрадісність 

- Воля 
- Працелюбність 
- Наполегливість у роботі 
- Цілеспрямованість 
- Рішучість 
- Уміння зацікавити, мотивувати себе 
- Оптимізм та життєрадісність 
- Захопленість роботою 
- Відданість роботі й колективу 
- Сімейний добробут та благополуччя 
- Впевненість у самому собі 
- Психологічна підготовка до роботи 

7. Самоконтроль 
особистої 
життєдіяльності 

Здатність  
постійно 
контролювати  
процеси  та 
результати 
своєї діяльності  

- Знання функцій самоконтролю 
- Контроль процесів 
- Контроль часу 
- Контроль результатів 
- Самоконтроль дня 
- Уміння створювати й контролювати власні 
емоції, імідж, настрій тощо 

18. Смислові стимули динаміки особистісних цілей. 
Як часто Ви здійснюєте постійний аналіз динаміки власних цілей? 

Модальності  Індикатори  
Потреби  Я мрію 

Я хочу 
Я бажаю 

Особистісний потенціал Я можу 
Я у стані 
Я здатний 

Компетентність  Я вмію 
Я навчений 
Я маю навички 

Особистісні смисли Я повинен  
Я зобов’язаний 
Мій обов’язок 

Цілеутворення та 
цілепокладання  

Моя ціль 
Я добиваюсь 
Я прагну 
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Глосарій 
Акме в професійному розвитку (професійне акме) – психічний стан, який 

означає найвищий рівень для людини в її професійному розвитку, що припадає на 
певний відрізок часу. 

Акмеологізація безперервної професійної освіти – 1) безперервний процес 
формування  професіоналізму; 2) використання резервів і способів оптимізації 
особистісного потенціалу; 3) становлення акме, тобто вершини професіонально-
професійно-особистісної майстерності. 

Акметехнологічне забезпечення особистісно-професіонального розвитку – 
система засобів впливу на розвиток людини, яка функціонує в параметрах цільового, 
технологічного, результуючого компонентів процесу розвитку особистості як 
суб’єкта професійної діяльності. 

Активність – інтегральний спосіб самовираження суб’єкта (особистості, групи 
тощо) в таких двох особистісних формах, як: ініціатива-відповідальність та 
семантичний інтеграл запитів, саморегуляції, задоволеності як спосіб її організації і 
здійснення. 

Види управлінської майстерності: 
• Концептуальна – здатність розуміти перспективу, розробляти відповідні 

стратегії для підрозділу. 
• Адміністративна – здатність дотримуватися правил ОК. 
• Аналітична – здатність правильно використовувати наукові підходи, технічні, 

інформаційні засоби. 
• Технічна – здатність вирішувати робочі завдання за допомогою спеціальних 

знань, умінь, навичок. 
• Майстерність приймати рішення – здатність вибирати оптимальний варіант 

управлінського рішення серед низки існуючих альтернатив. 
• Комунікативна – уміння організовувати ефективну й результативну 

комунікативну взаємодію з підлеглими. 
• Соціально-психологічна – здатність ефективно управляти колективом з 

урахуванням індивідуально-психологічних рис співробітників, потреб, законів 
соціального управління та соціальної психології. 

Відповідальність за самореалізацію – інтегративна якість особистості, що 
проявляється у здатності приймати обґрунтовані рішення у сфері саморозвитку, 
проявляти наполегливість та добросовісність у їх реалізації та в готовності 
відповідати за їх результати й наслідки. 

Впевненість у власних силах – відчуття того, що людина може самостійно 
виконати поставлені перед нею завдання. 

Готовність до саморозвитку – цілісний прояв внутрішньої активності 
особистості у подоланні внутрішніх протиріч і творчої реалізації планів й програм 
самореалізації, що забезпечується: спрямованістю на саморозвиток, ціннісними 
орієнтаціями, сформованістю умінь розуміти завдання саморозвитку і приймати 
рішення про необхідність особистісних змін. 
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Діловитість – здатність діяти раціонально і швидко, правильно оцінювати 
ситуацію, знаходити найкращий підхід до людей та найкоротший шлях до досягнення 
мети, оперативно приймати обґрунтовані рішення, послідовно й ініціативно 
забезпечувати їх реалізацію. 

Емоційність – 1) відкритий прояв емоцій та почуттів, який у мажах відповідної 
культури вважається допустимим (на відміну від «стриманих» культур); 2) один з 
основних аспектів культурних відмінностей. 

Задатки – генетично детерміновані, вроджені анатомо-фізіологічні особливості 
людини як основа розвитку її здібностей. 

Здібності особистості – 1) індивідуально-психологічні особливості людини, які 
забезпечують можливість оволодіння певними видами діяльності; 2) індивідуальні 
особливості людини, які є суб’єктивними умовами успішного здійснення будь-якої 
діяльності, формуються на основі задатків – індивідуальних особливостей фізичної та 
нервової організації, що зумовлюють ефективну відповідність сенсомоторної 
регуляції певним видам дій; 3) індивідуально-психологічні особливості, що 
відрізняють одну людину від іншої, пов’язані з успішністю виконання діяльності, 
проявляються у швидкості, глибині та міцності засвоєння способів і прийомів 
діяльності, нетотожні знанням, умінням, навичкам. 

Ідентичність, ідентифікація особистості – усвідомлене уявлення про себе 
(хто я, як індивід, як я демонструю себе у соціумі) і власну приналежність до 
соціальних груп (хто я як член групи).  

Індивід – людина як одинична істота, представник виду Homo sapiens, продукт 
філогенетичного та онтогенетичного розвитку, вродженого й набутого, носій 
індивідуальних рис. 

Індивідуальний стиль керівництва – індивідуальний підхід до підлеглих 
співробітників, який є основою мистецтва управління, залежить від особистості 
керівника та якісних характеристик очолюваного ним колективу.  

Індивідуальність – 1) особлива та несхожа на інших О., властивістю якої є 
сукупність своєрідних, неповторних психологічно-особистісних особливостей і 
властивостей посадової особи місцевого самоврядування: своєрідність її 
психофізіологічної структури: тип темпераменту, фізичний стан, психічні 
особливості, інтелекту, світогляду; поєднання сімейно-побутових, професійних і 
суспільних функцій, своєрідність життєвого досвіду; 2) неповторна своєрідність 
людини; протилежність загальному, типовому, колективному (груповому); 3) 
неповторна своєрідність психіки  кожної людини, що здійснює свою життєдіяльність 
в якості суб’єкта розвитку суспільно-історичної культури; 4) людина, яка 
характеризується зі сторони своїх соціально значимих відмінностей від інших людей; 
5) своєрідність психіки та особистості індивіда, її неповторність. 

Індивідуум (індивід) – 1) особа, кожний окремо існуючий організм; 2) окрема 
людина, особистість.  

Інноваційне мислення – стан свідомості, орієнтованої на подолання 
психологічних бар’єрів на шляху до нового. 

Kоефіцієнт життєвої енергії (VQ) – 1) здатність керівників заряджати 
енергією себе, підлеглих, усіх оточуючих; 2) інтенсивність бажання жити. 
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Компетентність – 1) найвища форма прояву професіоналізму, відтворювана 
лише за умови відповідності структури професійного досвіду структурі завдань та 
функцій, виконуваних у професійній керівній діяльності; 2) доведена здатність 
застосовувати знання, вміння, навички; 3) володіння знаннями, досвідом, 
здібностями, інформацією в конкретній сфері професійної діяльності. 

Компетенція – 1) сукупності повноважень, якими наділений орган місцевого 
самоврядування чи посадова особа Конституцією, законами та підзаконними 
нормативно-правовими актами; 2) обсяг повноважень, за межі якого вони не мають 
права виходити в своїй діяльності. 

Креативність – специфічні якості і здібності особистості, що проявляються у 
мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, висуванні неординарних 
та нестандартних ідей, уникненні традиційних схем, швидкому розв’язанні 
проблемних ситуацій.  

Культура мислення – одна з форм відображення соціальної дійсності, 
цілеспрямованості, узагальненим пізнанням існуючих зв’язків в управлінських 
відносинах, творчим виробленням нових ідей, формуванням явищ і процесів, що 
мають соціальний зміст або практичне значення для управлінської діяльності. 

Лідер управління, лідер управлінського типу – людина, здатна висувати 
продуктивні цілі розвитку, знаходити оптимальні шляхи їхнього досягнення та 
об’єднувати різних людей у соціальні організації для вирішення спільних завдань, 
максимально використовувати творчі можливості як свої, так і оточуючих його 
людей, у тому числі талановитих та обдарованих. 

Лідерський потенціал керівника – 1) компетентність; 2) особистісні 
особливості та ділові риси; 3) здібності; 4) установки, морально-етичні цінності, 
пріоритети.  

Методи самовдосконалення особистості: позитивне підкріплення, розумний 
самопримус, самоспостереження, самоаналіз, захисні блокування психіки. 

Напрями розвитку особистості керівника: Створення системи внутрішніх 
позитивних цінностей. Розвиток інтелекту та мислення інноваційного типу. Розвиток 
внутрішньої культури. Безперервне навчання та підвищення кваліфікації. 
Напрацювання професійних компетенцій. Розвиток властивостей лідерства та роботи 
в команді. Розвиток комунікативних навичок та умінь. 

Орієнтація на досягнення – оцінювання особи за реальним результатами її 
професійної діяльності, а не за приписуваними їй якостями чи походженням. 

Орієнтація на зміни – готовність до праці в умовах зростаючої нестабільності 
й невизначеності. 

Особистий капітал – здібності і вміння індивіда. 
Особистісна культура – особистісна якість, що забезпечує людині 

прискорення якісного зростання, закріплення нових досягнень в цьому зростанні, 
підготовку до нового росту. 

Особистісний потенціал – знання власних ресурсів та особистісного 
потенціалу, власних зусиль, власної відповідальності, власного лідерського статусу, 
готовність вигравати і програвати, готовність розумно ризикувати. 
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Особистісні характеристики – сформовані в людини ставлення до різних 
сторін дійсності, включаючи її саму. 

Особистісно-професійний розвиток – кількісна, якісна і структурна зміна 
психологічних характеристик особистості, пов’язаних з виконанням нею 
різноманітних дій в процесі професійної діяльності. 

Особистість – 1) людина як суб’єкт відносин та свідомої діяльності;  
2) стійка система соціально значимих рис, які характеризують індивіда як члена 
суспільства; 3) біолого-соціально-психологічна сутність людини; 4) соціальна людина 
у єдності її індивідуальних здібностей, виконуваних нею соціальних функцій та 
соціальних ролей; 5) само організовувана система: об’єктом її уваги та діяльності є не 
лише зовнішній світ, а й вона сама (почуття “Я” – уявлення про себе та самооцінка, 
самовдосконалення, реакції на прояви своїх рис, здібності до самоспостереження, 
самоаналізу та саморегуляції); 6) соціальна здатність індивіда жити через своє Я, 
виступати само визначеним, активним та авторським суб’єктом.  

Чим вищий рівень соціального й духовного розвитку О., тим яскравіше та 
рельєфно сформовано і виражено її ядро – Я. Зрілість Я проявляється як здатність О. 
жити через свій соціальний і психологічний вибір та відповідальність за нього. 

Предмети управлінської праці – фактори суттєвого управляючого впливу 
посадової особи місцевого самоврядування  (суб’єкта управління) на реальну 
поведінку підлеглих співробітників (об’єктів управління) в органі місцевого 
самоврядування як соціальній мікросистемі. 

Професійна компетентність – 1) найвища форма прояву професіоналізму, 
відтворювана лише за умови відповідності структури професійного досвіду структурі 
завдань і функцій, виконуваних у професійній діяльності; 2) суттєві знання наукових 
основ та технологій професії, здатність використовувати ефективні методи та засоби 
досягнення цілей; 3) сукупність професійних знань, умінь, навичок для виконання 
посадових повноважень, завдань та функцій; 4) ступінь прояву притаманного людині 
професійного досвіду в межах компетенції конкретної посади; 5) основний критерій 
та необхідна умова прояву професіоналізму і професійної майстерності, основа 
професіонально-професійно-ділової надійності; 6) глибоке, досконале знання своєї 
справи, сутності виконуваної роботи, способів та засобів досягнення намічених цілей; 
7) високий ступінь володіння необхідним набором професійних знань,  здатність 
аналізувати та приймати безпомилкові рішення навіть в умовах виникнення 
неординарних ситуацій; 8) інтегральна професійна здатність людини, яка означає її 
підготовленість до вирішення певного класу професійних завдань. 

Види П.к.: 
– Інтегративна: здатність до інтеграції знань, навичок, їх ефективного й 

результативного використання. 
– Соціально-психологічна: знання про емоційні, мотиваційні засади 

діяльності. 
– Управлінська: знання і вміння прийняття рішень, їх реалізації та контролю 

за ними. 
– Поведінкова: здатність практично втілювати теоретичні знання, результати 

попереднього досвіду тощо. 
Професійний досвід посадової особи – 1) сфера суспільної практики, поділена 

на частини; 2) один з видів професійної діяльності. 
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Професійний менталітет – компонент професійної свідомості, що виражає 
систему ціннісних орієнтацій і професійного самовизначення особистості у 
соціальному, правовому, політичному, історичному, професійному просторі. 

Професійний розвиток – 1) процес поліпшення професійних здібностей, 
нарощування професійного досвіду, що забезпечують якісне виконання завдань та 
функцій, які стоять перед органом місцевого самоврядування; 2) процес наповнення 
структурних компонентів професійного досвіду новим, відмінним від попереднього, 
змістом; 3) процес досягнення певного півня професійної культури шляхом 
розпредмечування професійного досвіду попередніх поколінь та опредмечування 
свого власного професійного досвіду у повсякденній професійній діяльності; 4) 
набуття нових компетентностей, знань, умінь, навичок; 5) процес підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових 
виробничих функцій, завдань та обов’язків нових посад; 6) процес накопичення 
якісних та кількісних, прогресивних і регресивних змін у психіці людини як 
професіонала. 

Професіоналізм управлінської діяльності – 1) сукупність 
загальнотеоретичних, психологічних, спеціальних управлінських знань, умінь, 
навичок, якими повинен володіти керівник для її ефективного здійснення; 2) 
готовність і здатність застосовувати сукупність загальних, спеціальних управлінських 
та психологічних знань, умінь, навичок, необхідних для ефективного здійснення 
керівництва підлеглими; 3) інтегральна характеристика індивідуальних, особистісних, 
діяльнісних властивостей як цілісного утворення, що дають можливість персоналу на 
максимальному рівні успішності вирішувати поставлені перед ним завдання. 

Рівень професійної компетентності посадової особи – 1) характеристика 
особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та 
рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями, навичками; 2) оцінка 
професійності та професіоналізму службової діяльності на основі оцінювання: 
освітньо-кваліфікаційного рівня, здатності володіння спеціальними знаннями, 
вміннями, навичками, досвіду роботи.   

Самоактуалізація особистості посадової особи – максимально повне  
використання особою своїх талантів, здібностей, можливостей. 

Самовизначення посадової особи – 1) наявність певної життєвої та 
професійної позиції, а також уміння чітко і ясно сформулювати та викласти її для 
інших; 2) відчуття свободи вибору. 

Самоефективність керівника – 1) суб’єктивний механізм регуляції 
цілеспрямованої активності особистості; 2) система суб’єктивних уявлень про 
здібності успішно діяти в конкретних ситуаціях, яка має оцінювальний характер та 
забезпечує регуляцію дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей за рахунок 
формування суджень про свою здатність успішно вирішувати поставлені завдання. 

Самооцінка керівника – усвідомлення власної особистості та 
індивідуальності. 

Самопрезентація – управління враженням, яке керівник здійснює на підлеглих 
з метою підтримки чи посилення свого впливу на них. 

Самопросування – 1) прояв власної компетентності у діях; 2) наочна 
демонстрація керівником своїх можливостей у задоволенні потреб підлеглих. 
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Саморозвиток – 1) розвиток за рахунок внутрішніх ресурсів відповідно до 
власної програми; 2) інтегративний творчий процес свідомого особистісного 
становлення, заснований на взаємодії внутрішньо значимих та активно творчо 
сприйнятих зовнішніх факторів з притаманними йому такими характеристиками, як: 
доцільна внутрішня активність та усвідомлена спрямованість на розгортання й 
удосконалення значимих для лідера та формування нових властивостей, сторін, 
якостей; 3) розвиток особистості, результатом якого є: підвищення півня суб’єктності 
людини, її здатності й потребу у самовизначенні та самопізнанні, створення системи 
акмеологічних ресурсів та формування на їх основі особистісного потенціалу як 
умови повноцінної самореалізації у щоденній діяльності. 

Саморозкриття – розкриття перед іншими людьми власних амбіцій та різних 
сторін своєї особистості, необхідне для подальшого кар’єрного і професійного 
зростання. 

Самосвідомість посадової особи – 1) усвідомлення та оцінювання самої себе 
як суб’єкта практичної та пізнавальної діяльності, як особистості – своєї моральності 
та інтересів, цінностей, ідеалів, мотивів поведінки; 2) мірило та начальний пункт 
ставлення до себе та інших людей. 

Самоутвердження – 1) спосіб людини бути самою собою з метою знайти своє 
місце в житті, свою професійну, ділову, соціокультурну нішу; 2) те саме, що й 
самовираження, але лише як усталена форма професійної діяльності в певних умовах.  

Можливі варіанти С.: 
– Самовираження свідоме – прояв своїх особистісних і професійних якостей 

(талантів, здібностей, знань, умінь) при підходящих умовах, що спонукають до цього. 
У формі публічного виступу використовується як засіб реалізувати свій шанс, стати 
лідером чи одним із членів команди. 

– Самовизначення – наявність певної життєвої і професійної позиції, а також 
уміння чітко і ясно сформулювати й викласти її для інших. 

– Самопрезентація – висловлювання типу заяв, повідомлення про те, що «я 
такий, звідти, навіщо й тому». Мета – прийняття в члени певної соціальної групи, 
спільноти, команди, товариства тощо. 

– Самопред’явлення – уміння показати свою роль, викликати інтерес до себе з 
метою співробітництва у певній сфері, в конкретній справі. Мета – реклама своїх 
можливостей, послуг; партнерства. 

Складові індивідуальних змін –  хвилювання, конфронтація, прояснення, 
кристалізація, зміни. 

Складові лідерського потенціалу посадової особи-професіонала – 
компетентність, особистісні особливості та ділові риси, здібності, установки, 
цінності, пріоритети.  

Спрямованість особистості – сукупність стійких мотивів щодо орієнтації 
діяльності особистості незалежно від ситуацій, що характеризується її інтересами, 
цінностями, нахилами, переконаннями, ідеалами, в яких виражається світогляд 
людини, створює стійку орієнтацію поведінки  людини незалежно від конкретної 
ситуації, обумовлює її цілі та мотиви. Три типи С.о.: на взаємодію (комунікативна С.), 
на завдання (ділова С.), на себе (особиста С.). 
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Структура професійного самовизначення – взаємодія його утворюючих 
рівнів: акмеологічного, концептуального, технологічного, рефлексивного, 
комунікативного, інформаційного. 

Сутнісні складові самовдосконалення особистості: постійний об’єктивний 
самоаналіз, цілеспрямоване порівняння власної поведінки з поведінкою колег, 
самооцінка адекватності та адекватність самооцінки, створення власної системи 
цінностей на основі загальнолюдської моралі. 

Творча індивідуальність – 1) фундаментальна категорія соціального 
управління, особливо його інноваційної складової – соціальних технологій; 2) 
творіння людей та самої людини (на відміну від таланту, який є даром Божим) 
розвинутий, відшліфований талант, що оволодів усією людською культурою; 3) 
основа не лише генія, а й таланту; 4) поняття, що відноситься і до особистості, талант 
якої ще не встиг себе проявити (тому воно ширше поняття таланту). 

Без творчості, без неординарних рішень, носіями яких завжди є Т.і., не може 
бути ефективного управління. 

Творча особистість – посадова особа місцевого самоврядування, що володіє 
креативними якостями і здібностями, мотивами, знаннями і вміннями, завдяки яким 
нею створюється продукти діяльності, що відрізняються новизною, оригінальністю, 
суспільною корисністю. 

Темперамент – загальний, вроджений стиль реагування, збудливість і 
сприйнятливість людини до вражень зовнішнього світу. 

Термінальні цінності – цінності, з якими особа пов’язує досягнення бажаних 
цілей. 

Точки опори – 1) стратегія, пов’язана з можливістю вийти з важкої ситуації; 2) 
те, що допомагає людині вийти переможцем або менш хворобливо з важкої життєвої 
ситуації.  

Уміння – здатність посадової особи на основі засвоєних знань ефективно й 
результативно виконувати службові обов’язки. Класифікація У.: предметно-
практичні, предметно-розумові, знаково-практичні,  знаково-розумові. 

Управління професійно-посадовим розвитком (управління посадовою 
кар’єрою) – діяльність керівників державних органів влади, кадрової служби, 
спрямована на розвиток здібностей співробітника, накопичення ним професійного 
досвіду, раціональне використання його потенціалу як на його користь, так і на 
користь організації. 

Управлінська культура посадової особи – 1) єдність характерних для даного 
етапу діяльності наявних у неї управлінських та людинознавчих знань, почуттів, 
цінностей, управлінських та організаційних відносин, творчої управлінської 
діяльності; 2) частина загальної культури, пов’язана з формуванням управлінських 
знань, суджень,  почуттів, настроїв, управлінських концепцій, навичок управлінської 
та організаційної поведінки; 3) стійка система професійних та людинознавчих знань, 
умінь, навичок, оцінок, норм спілкування, що безпосередньо пов’язана з політико-
правовою культурою суспільства. 



41 

Успішність професійної діяльності – якісна характеристика діяльності 
професіонала в аспекті відповідності соціально значимих результатів його 
професійної діяльності ступеню особистої задоволеності її процесом та результатами. 

Формула досягнення успіху керівником: Самоусвідомлюваність.  
Самопізнання. Самовладання. Самоконтроль. Самонавчання. Самовдосконалення.  
Самовираження. Самореалізація. 

Харизма – психологічна привабливість, здатність викликати у людей 
прихильність до своїх цілей та ентузіазм для їх досягнення. 

Ціннісне ставлення до самовдосконалення – фактор продуктивності 
розвитку лідера, результат засвоєння акмеологічних знань і значимих моделей 
саморозвитку та саморегуляції в психологічному плані та їх перетворення в 
індивідуальний досвід саморозвитку. 

Я – центральна, «ядерна», «соборна» характеристика особистості, інтегральний 
вираз самопізнання та самосвідомості.  

В абсолютному смислі Я – це і є особистість. Усе особистісне співпадає з Я-
вираженням. Усе, що людина не ідентифікує (не ототожнює) зі своїм Я (особистісний 
смисл), не є для неї психологічно особистісним. 
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