


Проект TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Т. В. Гура

Розвиток когнітивних якостей 
у бізнес-лідерів

Навчальний посібник

Київ 2016



УДК 316.42:005.336](477)(07) 
ББК 88.5я7+65.050.2(4Укр)я7 

Г95

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (протокол № 8 від 18 вересня 2015 р.)

Рецензенти:

Л. М. Грень, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
і психології управління соціальними системами Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»;

Т. Б. Хомуленко, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
практичної психології Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди.

Гура Т. В.
Г95          Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів : навчальний посібник / Т. В. Гура. ‒ К. : 

ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. ‒ 40 с. 
ISBN 978-617-7288-70-0

Публікацію здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку 
таланту» (ELITE - Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) - URL: http://elite-project.eu

This publication has been funded with support from the European Union. The publication reflects the views only 
of the authors, and the Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.

УДК 316.42:005.336](477)(07)
ББК 88.5я7+65.050.2(4Укр)я7

ISBN 978-617-7288-70-0

© Проект Програми TEMPUS «Освіта для 
    лідерства, інтелігентності та розвитку 
    таланту» (ELITE - Education for Leadership, 
    Intelligence and Talent Encouraging)
© Гура T. B., 2016

http://elite-project.eu


Опис модуля 03

Опис модуля

Мета модуля ‒ розвиток здатності застосовувати на практиці одержані знання 
з розвитку, здатності породжувати нові ідеї у бізнес-лідерів на основі удоскона
лення когнітивних якостей - пам'яті, мислення та творчих здібностей.

Цільова аудиторія ‒ діючі та потенційні приватні підприємці, бізнес-лідери, 
студенти вишів, всі бажаючі досягти успіху у будь-якій галузі підприємницької 
діяльності. 

Тематичний план модуля:

∎ Тема 1. Розвиток пам'яті у бізнес-лідерів

∎ Тема 2. Розвиток мислення у бізнес-лідерів

∎ Тема 3. Активізація творчої діяльності та розвиток творчих здібностей 
у бізнес-лідерів

Результати навчання:

очікується, що після завершення модуля студент буде:

∎ знати знати вікові особливості пам'яті та прийоми мнемоніки, основні сфе
ри розвитку інтелекту, вплив творчої особистості на інноваційний розвиток 
фірми;

∎ вміти застосовувати рекомендації розвитку пам'яті, застосовувати прийоми 
мислення, визначати стадії розвитку моделі творчої особистості;

∎ володіти прийомами мнемотехніки з метою розвитку особистості бізнес- 
лідера, навичками розвитку творчого мислення у бізнес-лідерів, навичками 
проведення вправ та ігор на розвиток творчих здібностей.


