
ПСИХОЛОГІЯ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
Мета курсу – формування основ самоменеджменту, рівня сформованості 

різних складових саморегуляції особистості та опанування елементами 
тренінгової програми для підвищення його рівня. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Практикум із психології особистості», 
«Теоретичні основи психології особистості», «Психологія міжособистісного 
розуміння». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентами дисципліни «Нейропсихологічна діагностика», «Психологічні 
проблеми в контексті сім’ї», «Основи психодіагностики та психокорекції». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати свою діяльність у такий спосіб, 
щоб чітко розпланувати робочий та вільний час, і управління власними 
ресурсами, тобто вміння їх набувати, зберігати, розвивати та раціонально 
використовувати й бути успішною і самодостатньою людиною. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні напрями та теорії самоменеджменту особистості; 

методики діагностики рівня самоменеджменту, зокрема: рівня саморегуляції, 
рівня домагань, ефективності розподілу часу та ін.; методи та прийом 
підвищення рівня самоменеджменту особистості; 

уміти: застосовувати методики діагностики рівня самоменеджменту 
особистості, адекватно інтерпретувати отриманні дані, й на основі нагального 
рівня самоменеджменту особистості складати індивідуальну програму для 
підвищення рівня самоорганізації та ефективності розподілу часу; 

володіти: методами поліпшення роботи людини над собою у межах 
особистісного розвитку та оволодіння методами ділової активності (зокрема 
керування проектами, і раціонального планування фінансових витрат), 
керування власним життям.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Визначення самоменеджменту. Завдання та функції 

самоменеджменту Напрями самоменеджменту (тайм-, стрес-, тіім-, ресур-, 
імпресіон-менеджмент). Характеристика високого рівня самоменеджменту. 
Складові самоменеджменту: особистісні диспозиції та мотиваційні особливості. 
Процес формування функцій само менеджменту. Визначення та співвідношення 
між собою понять потреба, мотив, мотивація, мета. Види та теорії потреб. 
Внутрішня та зовнішня мотивація. Характеристика мотивації досягнення 
успіху. Мотивація досягнення в концепціях зарубіжних та вітчизняних вчених. 
Сучасні теорії, що лежать в основі когнітивного підходу до розуміння мотивації 
досягнення. 

 Загальна характеристика тайм-менеджменту. Концепції тайм-
менеджменту. Аналіз витрат власного часу (методика «Хронограф»). Вміння 
виставляти пріоритети. Планування часу. Побудова стратегії життя. Загальна 
характеристика ресурс-менеджменту. Аналіз діяльності особистості з точки 
зору ресурсу/  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120  годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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