
ФОРМА 

опису вибіркової навчальної дисципліни 

«Психологія особистісної успішності» 

 

Назва дисципліни 3у-4-12_Психологія особистісної успішності 

Рекомендується для галузі знань (спеціальності, 

освітньої програми) 
для усіх спеціальностей 

Кафедра Загальної психології та патопсихології 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО третій (освітньо-науковий) рівень 

Курс (на якому буде викладатись) 1 курс, 2 семестр 

Мова викладання українська 

Перереквізити (передумови вивчення 

дисципліни 

Знання, вміння, компетенції, що одержані в процесі вивчення 

дисциплін «Психологія», «Філософія», «Соціології», «Педагогіка 

вищої школи» тощо. 

Що буде вивчатися 

Розуміння сучасного поняття «успіх»; ознайомлення з основною 

проблемою в розумінні успіху в українському соціумі та світі; 

визначення основних складових успіху; розуміння стратегій 

власного успіху, його передумов та способів досягнення, критерії 

оцінки, варіанти сприяння та перешкоди в досягненні успіху, 

прогнозування наслідків досягнення успіху, можливі труднощі, 

пов’язані з реалізацією власної стратегії успіху (прагнення жити 
лише теперішнім, інфантильність, прокрастинація життєвих 

виборів, особистісна незрілість, зневіра в можливості 

самореалізації та ін.) 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Сучасний світ та умови надають кожній людині унікальну 

можливість розвиватися, ставити перед собою цілі, досягати їх. 

Реформування ринку праці, конкуренція ідей, можливостей та 

здібностей у всіх сферах життя вимагає від особистості постійного 

розвитку та вдосконалення. Для повноцінного функціонування 

необхідним є побудова успішного особистісного шляху до успіху. 

Активні, розумні, успішні особистості, з чітко сформованою 

системою цінностей, з глобальним мисленням та проактивні – 

запорука комфортного та щасливого життя особистості. 

Чому можна навчитися (результати навчання) 

Знати: психологічний зміст успіху; способи оцінки та розвитку 

особистих якостей для досягнення успіху; методи подолання 

перешкод, які можуть стати на заваді досягнення успіху; 
Уміти: визначати цілі, розробляти плани для досягнення успіху; 

практично використовувати набуті знання в повсякденному житті; 

використовувати способи визначення системи ціннісних 

орієнтацій особистості; використовувати методи подолання 

перешкод при досягненні успіху. 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 
В майбутній професійній діяльності та особистісному зростанні 

Інформаційне забезпечення Навчальні посібники, електронні ресурси 

Види навчальних занять (лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні заняття тощо) 
лекції, семінарські 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  60 

Мінімальна кількість здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін) 
20 

 


