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Профільна наукова 

тема  

особистісна саморегуляція як фактор професіоналізму студентів 

Дослідницьке 

питання 

Особистісна саморегуляція у студентів в залежності від різних 

факторів 

Завдання гуртка Формування навичок саморегуляції у студентів 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового 

спрямування. 

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її 

реалізації. 

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність до 

нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати 

нестандартні завдання. 

Здатність  працювати у команді. 

Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури 

мовлення, основами спілкування іноземними мовами. 

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства 

та успіху 

Де і у який спосіб 

планується 

висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

Написання  статей у студентсько-науковому збірнику 

Розробка і апробація методичних матеріалів «Експрес-діагностика 

актуального психічного стану» 

Розробка і апробація методичних матеріалів для проведення 

психорелаксаційних заходів «Допоможи собі сам» 

Стислий анонс, 

який буде 

розміщено на сайті 

університету, для 

рекрутингу 

студентів до гуртка 

(це має бути 

написано живою 

мовою до 60 слів). 

В динамічному сучасному світі, коли різноманітні виклики 

виникають як гірська лавина, треба зберігати душевну рівновагу, 

щоб адекватно і оптимально відповідати на них. 

Вміння об’єктивно визначати і оцінювати свій стан є передумовою 

оптимальної діяльності.  

Вміння покращувати своє самопочуття, є запорукою психічного 

здоров’я і успішної професійної діяльності. 

Приходьте, щоб навчитись допомагати собі і тим, хто Вас оточує. Це 

того варте… 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Жовтень 

2017 

Діагностика психічних станів та динаміки їх 

змін: методика організації дослідження 

Шамо 18/2, 

Інститут 

людини 

Васильєв О.О., 

старший 

викладач 



Грудень 

2017 

Аналіз ефективності методик нервово-

м’язової релаксації та психомоторних вправ  

Шамо 18/2, 

Інститут 

людини 

Васильєв О.О., 

ст.. викл. 

Лютий 

2018 

Аналіз динаміки психічних станів студентів 

під час екзаменаційної сесії. 

Шамо 18/2, 

Інститут 

людини 

Васильєв О.О., 

ст.. викл. 

Квітень 

2018 

Методики аутогенного та ідеомоторного 

тренування і сенсорної репродукції 

Шамо 18/2, 

Інститут 

людини 

Васильєв О.О., 

ст.. викл. 

 

 

 

 


