
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих 

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти 

 

СИЛАБУС 

САМОВИХОВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

 

 

 

Харків 2021 



Кафедра Кафедра _педагогіки, методики та менеджменту освіти 

Department of  pedagogy, methodology and management of education 

http://pmpn.uipa.edu.ua/?page_id=32&lang=uk 

Назва навчальної 

дисципліни 

Самовиховання та саморегуляція особистості 

Self-education and self-development of personality 

Навчальна дисципліна ведеться українською мовою 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) 1. к. пед.. наук,доцент, Наталя Юріївна Шемигон; 

посилання на профайл викладача:  

Google Академия https://scholar.google.com.ua/citations?user=34A7mkkAAAAJ&hl=uk; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6439-1245 
контактний телефон: 0661277790_; 

електронна пошта: natalishemigon78@gmail.com. 

Сторінка дисципліни 

в системі дистанційної 

освіти УІПА 

Посилання на навчальну дисципліну в системі дистанційної освіти УІПА 

https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=690 

Консультації Очні консультації: Шемигон Н.Ю. Вівторок, четвер та п’ятниця щотижня о 10.00 - 14.00 в 

ауд. 206Ї/1   

Он лайн- консультації: в системі дистанційного навчання/ чат дисципліниі 

https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=690  

  

  

http://pmpn.uipa.edu.ua/?page_id=32&lang=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=34A7mkkAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-6439-1245
https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=690
https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=690


1. Коротка анотація до курсу:  На основі досліджень з психології та педагогіки  Ви дізнаєтесь про ефективні 

методики саморозвитку, отримаєте здатність розуміти  структуру та динаміку протікання процесів самовиховання і 

саморегуляції особистості. Ви навчитеся здійснювати комплексні психолого-педагогічні заходи щодо вироблення як 

особистісних,  так і учнівських  стратегій самопізнання, самовиховання, самореалізації. Під час практичних вправ кожен 

студент отримає унікальну можливість удосконалити навички soft skills (універсальні соціальні навички), а саме, 

навчитися стратегіям ефективного самоменеджменту, вмінню проводити діагностичні заходи, умінню володіти 

ситуацією, стресостійкості що, безумовно, стане в нагоді кожному і за межами академічної аудиторії.  

Курс складається з трьох модулів в яких вивчається напрями та прийоми самовиховання, саморозвитку та 

самоменеджменту. Перший модуль – «Самовиховання та самопізнання, як фактор розвитку особистості» - розглядає 

теоретичні питання6 самовиховання, концепції шляхів та засобів розвитку особистості. Модуль другий – «Технології 

самовиховання особистості» розкриє питання: практичних методів та стратегії, що дозволяють здійснювати 

самовиховання.  Третій модуль – «Самоменеджмент у процесі самовиховання» – ознайомить з теоретичними та 

практичними питаннями: самоуправління  професійною діяльністю,  практичного опрацювання стратегій ефективного 

самоменеджменту, питанням часу, як ресурсу та його ефективного використання. Четвертий модуль - Технології 

саморегуляції та самоконтролю - присвячено висвітленню питань:а саморегуляції та стресостійкості в умовах сучасного 

соціуму. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні : Здатність працювати в команді. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
Фахові : Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, 

виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень 

 

2 Мета та цілі курсу : 

Мета : полягає у забезпеченні знаннями і вміннями з питань самопізнання, самовиховання, самореалізації 

особистості в процесі професійної діяльності; створення умов для соціального, культурного та професійного 



самовизначення особистості шляхом усвідомлення кожним власної індивідуальності та володіння механізмами 

самопізнання, саморозвитку та самореалізації. 

Завдання : 

- формування стійкого світогляду та наполегливості у досягненні мети; 

- сформувати навички самодіагностики особистісних якостей та формування особистісної програми 

самовиховання; 

-  освоїти техніки самоменджменту та саморегуляції особистості; 

- формування навичок щодо самовиховання та саморегуляції особистості. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни -  

Змішаний (blended) – курс, очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР14. Володіти навичками 

стимулювання 

пізнавального інтересу, 

мотивації до навчання, 

професійного 

самовизначення та 

саморозвитку здобувачів 

освіти  

РН 14.1: знати особливості розвитку самовиховання у різні вікові періоди; 

РН 14.2: знати головні складові поняття процесу самовиховання: 

РН 14.3: визначати особистісні складові шляхів самовиховання та саморозвитку; 

РН 14.4 здатність до самовдосконалення та саморозвиток у процесі професійної 

діяльності; 

РН 14.5: розуміння  структури і динаміки протікання процесів самовиховання і 

саморегуляції особистості 

РН 14.6: вміти реалізовувати методи і засоби самопізнання, самовиховання, 

саморегуляції особистості  

 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 40 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 50 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

Виконання практичних завдань 

Самостійна робота 90 Підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань 

до практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 180(6 кредитів) Підсумковий контроль: іспит 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна 

/ 

вибіркова 

2021/2022 2 (осінь) Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Освітні програми: Професійна освіта (Дизайн), 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості), Професійна освіта (Харчові технології), 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна 

освіта (Транспорт), Професійна освіта 

(Машинобудування), Професійна освіта (Видавничо-

поліграфічна справа), Професійна освіта (Зварювання), 

Професійна освіта (Економіка), Професійна освіта 

(Товарознавство), Професійна освіта (Управління 

підприємствами сфери обслуговування), Професійна 

вибіркова  



освіта (Енергетика), Професійна освіта (Нафтогазова 

справа), Професійна освіта (Охорона праці), Професійна 

освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація), 

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації), Професійна освіта (Електротехніка та 

електромеханіка) 

 

7. Пререквізити – «Філософсько-українознавчі студії». 

8. Постреквізити – «Командоутворення й технології командної роботи»,  «Педагогічна практика». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, 

фліпчарт. Наявність оболонки Moodle для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб, Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати 

першоджерела. Детально з умовами можна ознайомитися за посиланням: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

 

 

 

 

http://pmpn.uipa.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 
 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Самовиховання та самопізнання, як фактор розвитку особистості. 

1 

Лекція 1 Самовиховання— як компонент розвитку особистості  2 

Практичне 

заняття 1 

Самовиховання— як компонент розвитку особистості 2 

Самостійна 

робота 1. 

1.Прослідкуйте процес самовиховання у житті і діяльності видатних людей. (На 

ваш вибір). Проаналізуйте, що спонукало цих людей до самовиховання. 

2. Опрацюйте книгу Стівена Кові: 7 навичок високоефективних людей та 

письмово викладіть, які з запропонованих автором  навичок, на Вашу думку, 

найбільш  важливі у процесі саморозвитку особистості.  

3.Скласти тезаурус англійською мовою з теми. 

15 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання методики Олдхема і Моріса «Особистісний автопортрет». 

Проаналізуйте ідеї К.Роджерса щодо Я-концепції особистості та її значення для 

самовиховання та саморозвитку людини 

15 

Лекція 2 Розвиток ідей щодо самовиховання особистості  в історичному аспекті. 2 

Практичне 

заняття 2 

Психолого-педагогічні засади самовиховання, самопізнання та саморегуляції.  2 

Всього за змістовий модуль 1 – 38 год. (лекцій – 4год., ПЗ – 4год.,, СР – 30год.) 

Змістовий модуль № 2. Технології самовиховання особистості. 

 

Практичне 

заняття 3 

Психолого-педагогічні засади самовиховання, самопізнання та саморегуляції.  2 

Лекція 3 Психологічні та педагогічні аспекти самовиховання. 2 

Практичне 

заняття 4 

Методи самопізнання 2 

Самостійна 1. Розкрийте значення емоційного інтелекту для саморозвитку особистості.  20 



робота 3 2. . Опрацювання наукових джерел: . А. Маслоу.- Мотивация и личность. -  

www.bim-bad.ru › maslow_motivation_and_personality 

Лекція 4 Структура самовиховання . Моделі самовиховання особистості. 2 

Практичне 

заняття 5 

Самооцінка особистості як шлях до самоактуалізації. 2 

Лекція 5 Сутність процесу самопізнання, як компоненту самовиховання особистості. 2 

Практичне 

заняття 6 

Особливості  самовиховання на різних вікових етапах розвитку особистості 2 

Лекція 6 Самооцінка особистості та її значення у процесі самовиховання. 2 

Лекція 7 Особливості  самовиховання на різних вікових етапах розвитку особистості.. 2 

3 

 

 

 

Лекція 8 Організація процесу самовиховання на різних вікових етапах 2 

Лекція 9 Загальна характеристика методів самовиховання. 2 

Практичне 

заняття7 

Особливості  самовиховання на різних вікових етапах розвитку особистості  2 

Практичне 

заняття8 

Методи самовиховання 2 

Лекція 10 Професійний саморозвиток. 2 

Практичне 

заняття 9 

Розвиток здібностей та удосконалення характеру 2 

Практичне 

заняття 10 

Розвиток здібностей та удосконалення характеру. 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 52год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 16 год., СР – 20год.) 

Змістовий модуль № 3. Самоменеджмент у процесі самовиховання. 

4 

Лекція 11 Самоменеджмент як складова саморегуляції та саморозвитку особистості. 4 

Практичне 

заняття 11 

Пізнання задатків та здібностей людини.  2 

Лекція 12  Тайм-менеджмент та його завдання. 2 

Лекція 13 Стресс як чинник самовиховання 2 



Практичне 

заняття 12 

Методологічні підходи до самоменеджменту 2 

Самостійна 

робота 4 

 Проаналізуйте основні ідеї концепції М.Вудкока і Д.Френсіса, та зробіть власні 

висновки, що саме вас приваблює (або не приваблює) в цій концепції. 

Скласти тезаурус англійською мовою з теми. 

 Написання ессе : «Особливості часу як ресурсу». 

20 

5 

 

Практичне 

заняття 13 

Основи тайм-менеджменту 2 

Практичне 

заняття 14 

Основи тайм-менеджменту. 2 

Лекція 14 Стресс як чинник самовиховання 2 

Практичне 

заняття 15 

Роль особистості у розвитку та подоланні стресу.  2 

Лекція 15 Сутність та значення емоційного інтелекту для процесу  самовиховання.  2 

Практичне 

заняття 16 

Стресостійкість особистості, як основа саморегуляції та самоконтролю 2 

Самостійна 

робота 5 

1.Провести самооцінку тривожності за  методикою «Шкала ситуативної та 

особистісної тривожності Ч. Д.Спілбергера - Ю. Л. Ханіна». 

2. Проаналізувати по пунктах: 

- загрози стресу; 

Наслідки дії стресу 

15 

Практичне 

заняття 17 

Резерви успішної діяльності. Емоційний інтелект. 2 

Практичне 

заняття 18 

Резерви успішної діяльності. Емоційний інтелект. 2 

Всього за змістовий модуль 3 – 46 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 16 год.,, СР – 20 год.) 

Змістовий модуль № 4. Технології саморегуляції та самоконтролю. 

6 Лекція 16 Саморегуляція. Методи самоконтролю. 2 



 

 

 

 

 

 

  

Практичне 

заняття 19 

Самоуправління емоційною діяльністю під час конфліктних ситуацій 2 

Самостійна 

робота 6 

1.Опрацювати принципи АТ за Шульцем. 

2. Розробіть та заповніть таблицю «Технології саморегуляції» 

20 

Практичне 

заняття 20 

Саморегуляція. Методи самоконтролю. 2 

Лекція 17 Саморегуляція. Методи самоконтролю. 2 

Практичне 

заняття 21 

Саморегуляція. Методи самоконтролю. 2 

7. 

Лекція 18 Використання методів саморегуляції під час конфліктних ситуацій. 2 

Лекція 19 Мотиваційна саморегуляція. 2 

Лекція 20. Мотиваційна саморегуляція 2 

Практичне 

заняття 22 

Методи самонавіювання з практики гештальттерапії та когнітивної терапії 2 

Практичне 

заняття 23 

Методи самонавіювання з практики гештальттерапії та когнітивної терапії  2 

Практичне 

заняття 24 

 Емоційна саморегуляція Методика релаксації у системі AT та інших системах 2 

Практичне 

заняття 25 

Емоційна саморегуляція Методика релаксації у системі AT та інших системах. 2 

Всього за змістовий модуль 4 – 44год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 14од., СР – 20год.)  

Всього з навчальної дисципліни  – 180 год. (лекцій – 40 год., ПЗ – 50 год., СР – 90год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача 

впродовж семестру/еказамен (іспит) - 73/27  



Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях участь в обговоренні проблемних питань – 0,5 балів за лекцію 0-10 

2 Робота на практичних заняттях систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури виконання практичних вправ на кожному 

практичному занятті від 1 до 2 балів : ПЗ №1-7 – 1Б;  ПЗ №8-25 – 2Б. 

0-38 

3 Самостійна робота: 

Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти в залежності від складності 

завдання оцінюється від 4 до 4 балів: 

− індивідуальне завдання № 1 (0-4 бали); 

− індивідуальне завдання № 2 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 3 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 4 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 5 (0-4бали); 

− індивідуальне завдання № 6 (0-3 бали). 

0-25 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  



35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені схеми саморозвитку та самоаналізу, самостійну роботу не менше, ніж 16 балів з 20 

можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних 

заняттях: участь в 

обговоренні теоретичних 

питань лекції. 

0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, участь в обговоренні питань теоретичних 

питань лекції, вірні відповіді на запитання викладача. 

Публічний виступ на 

практичних заняттях. 

1-2 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів, 

– підготовку презентацій. 

Самостійне виконання 

завдань на сайті 

дистанційного навчання. 

1-3 бали – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням 

основної та додаткової літератури, носять творчий характер; перевірені викладачем в 

дистанційному режимі. 



13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 3.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичні знання сутності категорій курсу.. Суть завдання розкриття основних 

наукових підходів до розуміння самовиховання та саморозвитку та їх значення 

Питання № 2 спрямовано на перевірку вмінь обирати методи самовиховання та саморозвитку у відповідності до 

віку та особливостей особистості.. 

Питання № 3 спрямовано на перевірку вмінь проектувати стратегію власного розвитку. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Березовська Л.І. Самовиховання та саморегуляція особистості. Навчальний посібник. - К . : Видавничий Дім 

«Слово», 2011. - 168с  

2. Главацька ОльгаГ Основи самовиховання особистості. Навчально-методичний посібник. — Тернопіль 2012. — 

206 с  

3. Самовиховання і саморегуляція особистості : Навчальний посібник// Уклад.: О.М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. 

та доповн. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 128 с. 

4. Юринець З.В. Самоменеджмент : навч. посібник / З. В. Юринець – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 272 

с. 

5. Четверик-Бурчак А.Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості: дис. 

канд. психол. наук: 19.00.01 / Аліна Григорівна Четверик-Бурчак. – Одеса, 2015. – 187 с 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Изард К. Психология эмоций . . [Електронний ресурс]:  — СПб.: Питер,  2012 . — 464 с. /– Режим доступу 

http://www.danilov.lg.ua/author/3949/ebook/11496/izard_kerrol_e/psihologiya_emotsiy 

http://www.danilov.lg.ua/author/3949/ebook/11496/izard_kerrol_e/psihologiya_emotsiy


2. Маслоу А. Мотивация и личность [Електронний ресурс]:  — СПб.: Питер,2014- 350с. 

3. Самовиховання і саморегуляція особистості : Навчальний посібник// Уклад.: О.М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. 

та доповн. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 128/ 

4. Mayer J.D. Emotional intelligence meet traditional standard for an intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso // 

Intelligence. – 1999. – 27. – P. 267–298 

  

Інформаційні ресурси 

 
1. Сайт дистанційного навчання УІПА 
2. https://www.twirpx.com/file/2593557/ 
3. http://srso.udpu.edu.ua/article/view/154407 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 
 
Завідувач кафедри  Наталія  БРЮХАНОВА 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/2593557/
http://srso.udpu.edu.ua/article/view/154407

