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Опис навчальної дисципліни 

 

 
Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Сформувати у майбутніх менеджерів власне бачення розвитку емоційного 

інтелекту, здобути навички діагностики власного емоційного інтелекту; 

оцінити рівень свого емоційного інтелекту; розвивати свій емоційний 

інтелект; застосовувати емоційний інтелект як ресурс для вирішення 

особистісних та професійних завдань 
Тренінг показників EQ: ідентифікація власних емоцій та емоцій інших, 

навичок саморегуляції та емоційного самоконтролю інших, емпатійних 

здібностей, мотивації та лідерських навичок у емоціогенних ситуаціях. 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., 

самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції, міні-лекції, практичні заняття в форматі тренінгу, дискусій, ділових 

ігор, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 
та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) і формі міні-проекту 

Базові знання Наявність знань з основ економіки, менеджменту та психології 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 
програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

ПР 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПР 2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення; 

ПР 04. Демонструвати навички виявлення проблеми 

та обґрунтування управлінських рішень 

ПР 5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах; 

ПР 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПР 7. Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з представниками 

різних професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

РП 8. Застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності організації 

ПР 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи 

ПР 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 

організації 

ПР 16. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми 

та впливати на їх поведінку 
ПР 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або 

в групі під керівництвом лідера 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, які характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

соціальних та поведінкових наук 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях . 

ЗК 5. Здатність та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку 

організації 

СК 14. Розуміти принципи психології та 

використовувати їх у професійній діяльності 

СК 15. Здатність формувати та демонструвати 

лідерські якості та поведінкові навички. 

СК 16. Здатність до творчої (креативність) та 
інноваційної діяльності 

СК 17. Здатність до проектної діяльності 

 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Емоції та емоційний інтелект 

Тема 1. Емоційний 

інтелект як ресурс 

керівника 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 2. Управління 

власними емоція ми у 

професійній діяльності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 3. Управління 

емоціями інших людей як 

засіб конструктивної 

взаємодії 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Модуль ІІ. Концепція управління емоційним інтелектом керівника 

Тема 4. Психологічний 

аналіз соціального 

інтелекту особистості 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 



  викладачем, за темою 

Тема 5. Емоційний 

інтелект у структурі 

соціального інтелекту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 6. Методи 

підвищення рівня 

емоційного інтелекту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Модуль 3. Інструменти розвитку емоційного інтелекту особистісного та керівника 

Тема 7. Емоційна 

самосвідомість 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 8. Показники EQ: 

ідентифікація власних 

емоцій та емоцій інших, 

навичок 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 9. Мотивація та 

лідерські навички у 

емоціогенних ситуаціях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 10. Стресостійкість, 

як особистісна властивість 

керівника-лідера 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 11. Самооцінка 

емоційної компетентності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 12. Оцінка 

ефективності емоційного 

інтелекту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

матеріали,  рекомендовані 

викладачем, за темою 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про 

академічну доброчесність» 

(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним       викладачем.      

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (5 бали); захист домашнього 

завдання (5 бали); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання 

навчальних завдань (5 бали); завдання самостійної роботи (5 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (7 балів) 

 
30 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (5 бали); захист домашнього 

завдання (5 бали); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання 

навчальних завдань (5 бали); завдання самостійної роботи (5 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (7 балів) 

 
30 

Модуль 3 (теми 7-12): відвідування занять (6 бали); захист домашнього 

завдання (6 бали); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання 

навчальних завдань (5 бали); завдання самостійної роботи (6 балів); 

тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 
40 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42086
http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1721
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-385-393
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


