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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 

Психологія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та 

організаційного розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення: розвиток здатності саморозвиватися і самовдосконалюватися 

протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4), дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися 

загальнолюдськими цінностями (СК3). 

Заплановані результати навчання: 

1. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й 

професійної мобільності (РН9), зокрема: 

 знати та розуміти психологічні особливості особистості науковця та  її 

саморегуляції, а також методи діагностики здатності до особистісної саморегуляції 

науковців; 

 уміти аналізувати результати наукової діяльності з огляду на психологічні 

особливості розвитку науковця та психологічної підготовки доктора філософії в 

галузі психології; 

 уміти досліджувати психологічні особливості власної особистості як науковця; 

 розробляти програму особистісного розвитку як науковця. 

2. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної 

толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність, 

  виявляти вміння міжособистісної взаємодії з дорослими людьми на різних етапах 

їх вікового й особистісного розвитку, 

 демонструвати вміння полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою 

та громадськістю з проблематики дослідження. 

3.  Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем 

в умовах невизначеності та соціальної напруженості (РН10), зокрема: 

 уміти кваліфіковано реагувати на виклики складних соціально-політичних подій 

сьогодення;  

 гнучко пристосовуватися до змін у професійній діяльності, 



 виявляти здатність толерувати невизначеність загалом і в умовах соціальної 

напруженості зокрема; 

 демонструвати вміння здійснювати особистісну саморегуляцію у процесі 

розв’язання проблем наукової та науково-педагогічної діяльності. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Зміст та основні засади саморегуляції особистості 

 

Тема 1. Теоретичні основи  саморегуляції особистості 

 

Теоретичні підходи вивчення основ саморегуляції як зарубіжних (Д. Аткінсон, 

А. Бандура, Дж.Бекмен, Д. Роттер, Х. Хекхаузен, Г. Шерінгтон), так і вітчизняних 

(К. Абульханова-Славська, Б. Зейгарник, О. Конопкін, В. Моросанова) вчених. Структура 

саморегуляції. Форми прояву саморегуляції. Функції саморегуляції. Рівні психічної 

саморегуляції. Біологічні  і фізіологічні (психофізіологічні) концепції регуляції 

життєдіяльності особистості. Концепції регуляції поведінки. Рівнева концепція побудови 

рухів (Н. Бернштейн). Концепція функціональної системи (П. Анохіна).  

Література:[ 1; 2; 3; 7; 10; 22]. 

 

Тема 2.  Психологічні  концепції саморегуляції особистості  

 

Психологічні концепції саморегуляції. Концепція усвідомленого регулювання  

діяльності О. Конопкіна. Концепція індивідуального стилю саморегуляції В. Моросановой. 

Концептуальна модель регуляторного досвіду людини О. Осницького. Узагальнена модель 

регуляції психічної діяльності Ю. Голікова і О. Костікова. Концепції регуляції поведінки. 

Концепція контролю особистості (Є. Сергієнко). Концепція життєвих орієнтацій Е. 

Коржової. Когнітивно-динамічний підхід до поведінки людини Ж Нюттена. Ситуаційна 

модель мотивації К. Левіна. Модель контролю поведінки Л. Пулккінен. Психоаналітичні  

теорії регуляції поведінки. Класичний аналіз (З. Фрейд). Его-психологія Х. Хартмана і 

адаптація в суспільстві. Раціанолно-емотивна теорія А. Елліса. 

 

Література:[ 1; 3; 7; 20]. 

 
 

Змістовий модуль 2. 

Особистісна саморегуляція і психологічне здоров’я науковця 

Тема 3. Основні ознаки психологічного здоров’я дорослої особистості 

Поняття «психологічне здоров’я» та «психічне здоров’я особистості (А. Маслоу, 

К. Роджерс, Р. Мэй, Б. Братусъ, О. Прихожан, О. Хухлаєва та ін.) особистості. 

Взаємозв’язок між цими поняттями. Основні ознаки психологічного здоров’я.  Види  та 

критерії психологічного здоров’я особистості. Структура психологічного здоров’я та 

характеристика його складових. Основна функція психологічного здоров’я. Основні ознаки 

здорової особистості (вміння людини регулювати свої вчинки та поведінку в межах 

соціальних норм). Головні особливості «врівноваженої людини» (Годфруа, 1992): а) 

фізичне і психічне здоров'я нероздільні і взаємозалежні; б) у сексуальних стосунках виявляє 

гармонійні прояви; в) інтелектуальна сфера характеризується: хорошими розумовими 

здібностями; умінням швидко знаходить вихід із важких ситуацій; усвідомлює свої 



здібності і вдало ними користуватися; постійно удосконалює свої навички тощо; г) 

дотримується етичних норм; д) у соціальному плані контактні та невимушені; е) в 

особистісному – це оптимісти, добродушні, веселі, відповідальні. Класифікація 

інтегральної, здорової людини (за К.  Роджерсом, Дж. Куллі тощо). Емоційна зрілість як 

ознака психологічного здоров’я. 

Література:[ 3; 7; 9; 11; 25; 26; 30]. 

 

Тема 4. Особистісна саморегуляція як чинник забезпечення психічного здоров’я 

науковця  

Психологічна саморегуляція та здоров’я.  Індивідуально-типологічні аспекти 

психологічного здоров ‘я. Фактори, які впливають на психологічне здоров’я науковця. 

Особистісна саморегуляції та роль установок і очікувань в збереженні і підтримці 

психічного здоров’я науковця. Особистісної саморегуляція в усвідомленні задоволення 

результатами своєї наукової праці. Роль саморегуляції у подоланні складних професійних 

ситуацій, які призводять до порушення здоров’я: криза гратифікації, ідентифікація з 

середовищем діяльності. Поняття психологічної стійкості (О. Ребер) особистості науковця. 

Діагностичні методи дослідження рівнів психологічного здоров’я особистості науковця. 

Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості.  Психологічні аспекти 

підвищення фізичного, психічного та соціального здоров’я науковця. Особливості 

потенційних резервів організму. Адаптаційні резерви організму. Структурні резерви 

організму. Функціональні резерви організму (біохімічні, фізіологічні, психологічні) та їх 

вплив на загальне здоров’я особливості науковця. Ознайомлення із методами оцінки 

функціональних резервів організму (фізичні проби здоров’я,  анкета «Самооцінка здоров’я» 

(За В. Войтенко)).  

Література:[ 1; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 18; 26; 29; 31; 32]. 

 

Тема 5. Особистісна саморегуляція психологічного здоров’я науковця як основа його 

благополуччя 

Роль особистісної саморегуляції як основа психологічного здоров’я особистості 

науковця. Еталони здоров’я та здорової особистості в історичному й сучасному вимірах.  

Модель здорової особистості в теоріях зарубіжних дослідників. Поняття особистісного 

благополуччя особистості науковця. Зміст та показники особистісного благополуччя 

науковців. Ознаки суб’єктивного неблагополуччя (Н. Водопьянова) та їх вплив на 

психологічне здоров’я науковця. Особистісна саморегуляція в подоланні стресу, 

професійного стресу, виснаження, професійного вигорання як запорука їхнього 

суб’єктивного благополуччя. 

Самотворення особистості як цілісний самодетермінований феномен розвитку 

особистості. Поняття гармонії особистості та здоров’я людини. Самовдосконалення 

(Л. Сердюк) розглядається насамперед як процес свідомого, керованого самою особистістю 

розвитку, в якому в суб’єктивних цілях та інтересах самої особистості цілеспрямовано 

формуються й розвиваються її якості та здібності. Самовдосконалення особистості в 

контексті розвитку її духовності (М.  Боришевський, М. Савчин та ін.), самотворення 

(М.  Боришевський, Ш. Бюлер, Л. Сердюк та ін.), саморозвитку (С. Кузікова та ін.), 

самовиховання особистості (Ю. Орлов та ін.). Роль особистісної саморегуляції як чинника 

попередження порушень психологічного здоров’я особистості науковця.  

       Література:[ 1; 5; 12; 13; 17; 29; 32]. 



 

Змістовий модуль 3. 

Основні методи, прийоми та техніки розвитку особистісної саморегуляції як 

інструмент підтримання психологічного здоров’я    

 

Тема 6. Методи та прийоми особистісної саморегуляції здоров’я особистості. 

Психологічні методи зміцнення системи саморегуляції. Класифікація методів 

саморегуляції особистості з метою поліпшення психічних ресурсів особистості. Місце 

психологічної науки у вивченні здоров’я суспільства. Методи та прийоми дослідження 

психологічних ресурсів здоров’я. Саногенний вплив психіки на здоров'я. Поняття психічної 

саморегуляції. Рівні психічної саморегуляції. Метод біологічного зворотного зв’язку. 

Методи АТ, психом’язевого, ідеомоторного та візуомоторного тренування. Поняття 

позитивного (саногенного) мислення та його вплив на здоров’я особистості. Копінг-

стратегії для подолання тривожності, стресу, професійного вигорання, криз тощо. Методи 

саморегуляції поведінки (самооцінка, самонаказ, самонавіювання, самосхвалення, 

самокорекція, самостимулювання та ін.).  

Література:[ 1; 7; 19; 22]. 

 

Тема 7.  Психологічні особливості використання аутогенного тренування 

Профілактика психологічного здоров’я особистості. Особливості використання 

аутогенного тренування (І. Шульц) для зняття напруги підчас навчання. Шість основних 

вправ аутогенного тренування. Засоби використання аутогенного тренування. Умови 

проведення і організації занять з аутогенного тренування. Класичне аутогенне тренування  

за методикою І. Шульца. Аутогенне тренування за А. Філатовим. 

Література:[ 6; 21; 23; 24; 27; 28; 32]. 

 

Тема 8. Специфіка використання мотиваційних технік у самореалізації науковця 

Особливості особистісної саморегуляції в діяльності науковця.  Види 

особистісної саморегуляції саморегуляції. Релаксуюче тренування з наступним 

аутотренінгом за Г. Горбуновим. Медитація як метод саморегуляції здоров’я. Техніки 

медитації. Методи особистісної саморегуляції в напружених, важких умовах 

життєдіяльності. Профілактика втоми. Вербально-музична психорегуляція за 

Г. Горбуновим. Методика активної саморегуляції для зняття або зниження нервової 

втоми, пов’язаних з емоційною напругою. 

Література:[  2; 21; 24; 27; 28; 32]. 
 

  



ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАУКОВЦЯ  

 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Зміст та основні засади саморегуляції особистості 

Тема 1. Теоретичні основи саморегуляції особистості 10 2 2 6 

Тема 2. Психологічні концепції саморегуляції особистості 10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 4 4 12 

Змістовий модуль 2.  

Особистісна саморегуляція і психологічне здоров’я науковця 

Тема 3. Основні ознаки психологічного здоров’я дорослої 

особистості 
12 2 2 8 

Тема 4. Особистісна саморегуляція як чинник забезпечення 

психічного здоров’я науковця 
12 - 2 10 

Тема 5. Особистісна саморегуляція психологічного здоров’я 

науковця як основа його благополуччя 
16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 8 28 

Змістовий модуль 3.   

Основні методи, прийоми та техніки розвитку особистісної саморегуляції як 

інструмент підтримання психологічного здоров’я    

Тема 6. Методи та прийоми особистісної саморегуляції. 12 2 4 6 

Тема 7. Техніки особистісної саморегуляції емоційних 

порушень здоров’я 
10 - 2 8 

Тема 8. Специфіка використання мотиваційних технік у 

саморегуляції науковця 
8 - 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 3 30 2 8 20 

РАЗОМ: 90 10 20 60 

  



 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Зміст та основні засади саморегуляції особистості 

1.  Тема 1. Теоретичні основи 

саморегуляції особистості 

Аналіз рівнів психічної саморегуляції. 

Біологічні  і фізіологічні (психофізіологічні) 

засоби регуляції життєдіяльності особистості. 

 

2 

2.  Тема 2.  Психологічні 

концепції саморегуляції 

особистості 

Аналіз психоаналітичних  теорій регуляції 
поведінки. Класичний аналіз (З. Фрейд). 
 

2 

Усього годин за змістовим модулем 1 4 

Змістовий модуль 2.  

Особистісна саморегуляція і психологічне здоров’я науковця 

3.  Тема 3. Основні ознаки 

психологічного здоров’я 

дорослої особистості 

Аналіз теоретичних уявлень про здоров’я 
суспільства Виокремити основні ознаки здорової 
особистості у психологічному вимірі.  

2 

4.  Тема 4. Особистісна 

саморегуляція як чинник 

забезпечення психічного 

здоров’я науковця  

Аналіз психологічних особливостей підвищення 

фізичного, психічного та соціального здоров’я 

науковця. 

 

2 

5.  Тема 5. Особистісна 

саморегуляція психологічного 

здоров’я науковця як основа 

його благополуччя 

 

Аналіз впливу особистісної саморегуляції в 

подоланні стресу, професійного стресу, 

виснаження, професійного вигорання як запорука 

суб’єктивного благополуччя. 

 

4 

6.  Усього годин за змістовим модулем 2 8 

7.  Змістовий модуль 3. 

Основні методи, прийоми та техніки розвитку особистісної саморегуляції як 

інструмент підтримання психологічного здоров’я    

8.  Тема 6. Методи та прийоми 

особистісної саморегуляції. 

Аналіз методів та прийомів саморегуляції 

психічних станів особистості.  Обрати 

найефективніші для використання науковцями, а 

саме: прийоми, пов’язані із використанням 

образів, метод систематичної десенсибілізації, 

нейтралізація переживаний с допомогою 

мимовільної  візуалізації, метод саморегуляції з 

допомогою техніки «якоріння». 

 

4 

9.  Тема 7. Техники особистісної 

саморегуляції емоційних 

порушень здоров’я 

Аналіз аутогенної техніки Проведення  процедури 
«Шість основних вправ аутогенного тренування» з 
метою виявлення ознак, які призводять до 
самонавіювання.  

2 



10.  Тема 8. Специфіка 

використання мотиваційних 

технік у саморегуляції 

науковця 

Аналіз технік особистісної саморегуляції здоров’я 

науковців (самооцінка, самонаказ, 

самонавіювання, самосхвалення, самокорекція, 

самостимулювання та ін.). Прийоми покращення 

настрою та поведінки. Медитація як метод 

саморегуляції здоров’я. Техніки медитації.  

Вербально-музична психорегуляція за 

Г. Горбуновим.  

2 

Усього годин за змістовим модулем 3 8 

Разом: 20 

 

  



Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Зміст та основні засади саморегуляції особистості 

Тема 1. Теоретичні основи саморегуляції 

особистості 

 Опрацювання теоретичних питань  
Розглянути психологічні особливості 

особистісної саморегуляції в діяльності 

науковця. Види особистісної саморегуляції. 

Аналіз наукової літератури щодо вивчення 

біологічних і фізіологічних 

(психофізіологічні) концепцій регуляції 

життєдіяльності особистості. Концепції 

регуляції поведінки. Виявити проблемні 

ознаки поведінки  науковців, які потребують 

особистісної саморегуляції.   

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Надати характеристику теоріям саморегуляції: 

рівнева концепція побудови рухів 

(Н. Бернштейн); концепція функціональної 

системи (П. Анохіна).  

 

6 

Тема 2. Психологічні концепції 

саморегуляції особистості 

Опрацювання теоретичних питань  
Модель контролю поведінки Л. Пулккінен. 

Психоаналітичні  теорії регуляції поведінки. 

Класичний аналіз (З. Фрейд). Его-психологія 

Х. Хартмана і адаптація в суспільстві. 

Раціанолно-емотивна теорія О. Елліса. 

Аналіз концепції індивідуального стилю 

саморегуляції В. Моросанової  

 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Провести діагностику за методикою 

В. Моросанової та В. Коноз «Визначення 

індивідуального стилю саморегуляції. 

Проаналізувати отримані результати 

відповідно до наукової діяльності з огляду на 

психологічні особливості розвитку науковця та 

психологічної підготовки доктора філософії в 

галузі психології. 

 

6 

Усього годин за змістовим модулем 1 12 

Змістовий модуль 2.  

Особистісна саморегуляція і психологічне здоров’я науковця 

Тема 3. Основні ознаки психологічного 

здоров’я дорослої особистості   

Опрацювання теоретичних питань  
Визначити головні особливості 

«врівноваженої людини»  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити аналіз поняття позитивного 

(саногенного) мислення та його вплив на 

здоров’я особистості науковця. 

8 



Тема 4. Особистісна саморегуляція як 

чинник забезпечення психічного здоров’я 

науковця  

 

Опрацювання теоретичних питань  
Здійснити аналіз літератури щодо 

забезпечення психічного здоров’я особистості.   

Проаналізувати  психологічні особливості 

потенційних резервів організму (адаптаційні 

резерви організму,  структурні резерви 

організму,  функціональні резерви організму 

(біохімічні, фізіологічні, психологічні) та їх 

вплив на загальне здоров’я особливості 

науковця. науковця. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Проаналізувати методи оцінки 

функціональних резервів організму (фізичні 

проби здоров’я, анкета «Самооцінка здоров’я» 

(За В. Войтенко)) та виявити проблеми 

здоров’я науковців, які потребують допомоги. 

10 

Тема 5. Особистісна саморегуляція 

психологічного здоров’я науковця як 

основа його благополуччя 

 

Опрацювання теоретичних питань. 
Здійснити аналіз звітів експериментального 
дослідження чинників, що впливають на 
підвищення благополуччя науковця (за 
статтями в наукових виданнях).  
Серед чинників проаналізувати поняття  
самотворення особистості науковця (за 
М. Й. Боришевським) як цілісного 
самодетермінованого феномену.  
 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити аналіз проблем виникнення  

суб’єктивного неблагополуччя та його вплив 

на психологічне здоров’я науковця (за 

статтями в наукових виданнях та захищеними 

дисертаціями). 

Скласти план дій щодо подолання 

суб’єктивного неблагополуччя  науковців і 

створення умов для поліпшення власного 

здоров’я. 

10 

Усього годин за змістовим модулем 2 28 

Змістовий модуль 3. 

Основні методи, прийоми та техніки розвитку особистісної саморегуляції як 

інструмент підтримання психологічного здоров’я    

 

Тема 6. Методи та прийоми особистісної 

саморегуляції. 

Опрацювання теоретичних питань. 
Проаналізувати основні проблеми 

застосування методів саморегуляції у 

психології та застосування їх у практиці для 

збереження здоров’я. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Визначити найефективніші методи 
саморегуляції. 
 
 

6 

Тема 7. Техники особистісної 

саморегуляції емоційних порушень 

Опрацювання теоретичних питань. 
8 



здоров’я  Проаналізувати особливості аутогенних 

технік (навести приклади).  

 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Провести самостійно аутогенне тренування за 

методом,  запропонованим А. Філатовим. 

Проаналізувати отримані відчуття. 

Розробити та презентувати фрагмент 

формувального експерименту в дисертаційній 

роботі з використанням методу аутогенного 

тренування. 

Тема 8. Специфіка використання 

мотиваційних технік у саморегуляції 

науковця 

Опрацювання теоретичних питань. 
Проаналізувати особливості аутогенних 

технік (навести приклади).  

 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Провести самостійно аутогенне тренування за 

методом,  запропонованим А. Філатовим. 

Проаналізувати отримані відчуття. 

Розробити та презентувати фрагмент 

формувального експерименту в дисертаційній 

роботі з використанням методу аутогенного 

тренування. 

6 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія особистісної саморегуляції 

науковця» використовуються проблемні методи навчання. 
Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля 

здобувачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1-2 

правильними відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна 

участь в обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни «Психологія особистісної саморегуляції науковця», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; 



 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо експериментального методу в 

психології під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування 

експериментального методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, 

виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова література: 
 

Базова 

1. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / 

О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.  

2. Волков А. М. Деятельность: структура и регуляция. Психологический анализ / 

А. М. Волков, Ю. В. Микадзе, Г. Н. Солнцева. – М. : МГУ, 1987. – 216 с. 

3. Зейгарник Б. В. Саморегуляция поведения в норме и патологии / Б. В. Зейгарник, 

А. Б. Холмогорова, Е. С. Мазур // Психол. журнал. – 1989. – Т. 10. – № 2. – С. 122–132.  

4. Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека. 

Структурно-функциональный аспект /О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 

1. – С. 5–12. 

5. Макаревич О. П. Психологія регуляції поведінки особистості у складних 

ситуаціях: Монографія / О. П. Макаревич. – К. : Оріяни, 2001. – 223с.  



6. Миславський Ю. А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте 

/ Ю. А Миславський. – М. : Педагогика, 1991. – 152 с. 
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4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 
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