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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та  

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  

посилання на джерела інформації у разі використання ідей,  

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні  права; надання 

достовірної інформації про результати власної  навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до «Положення про 

організацію навчального процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують 

інноваційні процеси в галузі освіти та психології, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми (плани) 

самовиховання, саморозвитку та саморегуляції. 

Що будемо вивчати?  Зміст, методи, засоби самовиховання взагалі і професійного 

зокрема; методи та прийоми самопізнання та саморегуляції; 

зміст понять «розвиток», «саморозвиток», «виховання», 

«самовиховання», «самопізнання», «саморегуляція»; як 

займатись самоосвітою, розвивати потребу усвідомленого 

самовиховання й саморозвитку особистості; взаємодію між 

людьми; як розвивати особисті та професійні навички, вміння 



та якості, необхідні для майбутньої професійної діяльності. 

Чому це треба вивчати?  Мета: забезпечити студентів необхідними знаннями з 

організації та керівництва процесом самовиховання, сприяти 

професійній підготовці та особистісному розвиткові, 

культивуванні потреби в постійному самовдосконаленні.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері 

соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та 

практичний досвід.  

Використовувати методи профілактики для запобігання 

можливих відхилень у психічному розвитку, порушень 

поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання 

конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних 

життєвих обставин. 

Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 

культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти 

вплив стереотипів та упереджень.  

Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування принципово нових ідей.  
Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність 

планувати та управляти часом. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. Здатність до аналізу соціально-

психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та 

соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. 
Зміст дисципліни Значення, завдання, напрямки успішного самовиховання. 

Методи організації самовиховання. Психолого-педагогічні 

засади самовиховання, самопізнання та саморегуляції. 

Пізнання задатків та здібностей людини. Самооцінка 

особистості як перший крок самотворення. Пізнання 

темпераменту, характеру, інтересів і потреб людини. 
Розвиток здібностей та удосконалення характеру. Резерви 

успішної діяльності. Пізнання взаємостосунків людей. Вплив 

на оточуючих. Управління та регуляція емоційними станами 

та поведінкою людини. Емоційна саморегуляція. Методика 

релаксації у системі AT та інших системах. Методи 

самонавіювання з практики гештальттерапії та когнітивної 

терапії. 
Обов’язкові завдання Під час вивчення дисципліни студенту потрібно виконати усі 

практичні завдання та ІНДЗ, включаючи відповідні завдання 

самостійної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки «Людина в сучасному соціумі», «Етика соціальної роботи», 

«Основи соціалізації особистості», «Загальна психологія», 

«Методи соціальної роботи». 
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