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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Саморозвиток та саморегулювання особистості» 

спрямована на формування у здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти 

загальних та фахових компетентностей щодо навчання та оволодіння сучасними 

знаннями; вміння бути критичним і самокритичним; адаптуватися до змінних умов 

та діяти в новій ситуації; працювати в команді; планувати та управляти часом; 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; набуття навичок міжособистісної взаємодії  та 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 

Дисципліна зоорієнтована на вивчення таких питань, як: пізнання задатків та 

здібностей людини; дослідження самооцінки особистості; пізнання темпераменту і 

характеру людини, вивчення інтересів і потреб особистості та їх проєкція; аналіз 

взаємостосунків людей та їх налагодження у колективі; розвиток та удосконалення 

характеру; знайомство з резервами успішної діяльності; навички емоційної 

саморегуляції особистості та вивчення методів впливу на оточення; виявлення 

творчих здібностей та шляхи їх розвитку; аналіз феномену успішної людини; 

дослідження емоційної компетентності та способів ефективної комунікації. 

Метою вивчення курсу є: формування гармонійної особистості майбутнього 

фахівця через набуття практичних навичок саморозвитку та саморегулювання; 

забезпечити майбутніх фахівців знаннями і вміннями самопізнання та саморозвитку 

особистості, розробляти програму саморозвитку та надавати консультативну і 

організаційну допомогу з питань самопізнання, саморозвитку, самореалізації 

особистості в роботі із колегами. 

Завданням курсу є: вивчення психолого-педагогічних засад саморозвитку та 

саморегуляції особистості і компетентністного підходу до професійної підготовки 

майбутніх фахівців; набуття вміння у професійній діяльності ґрунтуватися на 

системному підході до самодіагностики, самоаналізу, саморозвитку та саморегуляції 

особистості; вироблення умінь застосовувати здобуті знання у професійному 
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саморозвитку та самореалізації; поряд із вивченням теоретичних положень, 

сформувати навички самодіагностики, самоаналізу та розробки програми 

саморозвитку, використання засобів саморегуляції; на основі здобутих знань, умінь і 

навичок, бути здатним систематично підвищувати рівень особистих професійних 

компетентностей та організовувати саморозвиток та саморегуляцію оточуючих, 

допомагати їх подальшому особистісному та професійному розвиткові. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни: 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281  

Публічне 

управління та 

адміністрування 

ЗК1. Здатність 

вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК4. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК6. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК7. Здатність 

планувати та управляти 

часом. 

ЗК8. Вміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК13. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

діяльності). 

 

ФК1. Здатність до 

соціальної взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

ФК3. Здатність 

забезпечувати дотримання 

нормативно-правових та 

морально-етичних норм 

поведінки. 

ФК9. Здатність 

впроваджувати 

інноваційні технології. 

 

РН7. Уміти організовувати та брати 

участь у волонтерських/культурно-

освітніх/спортивних проектах, 

спрямованих на формування здорового 

способу життя / активної громадянської 

позиції. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

РН12. Уміти налагодити комунікацію 

між громадянами та органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

РН14.Уміти коригувати професійну 

діяльність у випадку зміни вихідних 

умов. 

РН17. Знати та розуміти методи та 

підходи творчої та креативної діяльності 

системного мислення у професійній 

сфері 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій: 

1. Пізнання задатків та здібностей людини 

2. Самооцінка особистості 

3. Пізнання темпераменту і характеру  

4. Інтереси і потреби особистості 

5. Пізнання взаємостосунків людей 

6. Розвиток та удосконалення характеру 

7. Резерви успішної діяльності 

8. Емоційна саморегуляція 

9. Вплив на оточення 

 



3 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять: 

1. Пізнання особистих задатків та здібностей 

2. Визначення рівня особистої самооцінки 

3. Ідентифікація характеру та типу темпераменту 

4. Проєкція особистих інтересів і потреб 

5. Налагодження взаємостосунків у колективі 

6. Творчі здібності та шляхи їх розвитку 

7. Успішна людина – успішна в усьому 

8. Емоційна компетентність 

9. Ефективна комунікація 

 

Політика курсу: 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з 

даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університету. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проєкті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних 

гаджетів, комунікаційних засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду 

ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу. 
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