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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ  

ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

 

Рівень вищої освіти Перший  (баклаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового 

переліку 

Семестр весняний 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення:  мотивація досягнення успіху: сутність, 

детермінанти, моделі, ресурси та обмеження.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальний курс зацікавить тих, хто: 

зацікавлений у самопізнанні та проектуванні саморозвитку, 

прагне до  виявлення актуальних   ресурсів та обмежень, 

спрямований на оволодіння прийомами моделювання 

досягнення успіху та мотивації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання: 

аналізувати  власні внутрішні та зовнішні ресурси та фактори 

досягнення успіху; 

 створювати  власні  моделі досягнення успіху  у різних 

життєвих сферах; 

проводити  психологічну оцінку власних  ресурсів для 

досягнення успіху; 

знати психологічні  засоби розвитку власних  ресурсів та 

корекції обмежень  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Моделювання  та моніторинг індивідуальної траєкторії 

особистісного та професійного успіху 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Мотивація досягнення як психологічний феномен. 

Детермінанти мотивації досягнення успіху та мотивації 

уникання невдач. 

Підходи до розуміння феноменів «успіх» та  «неуспіх». 

Структура моделей досягнення  особистісного та 

професійного  успіху. Ресурси досягнення  особистістю 

успіху. 

Психологічна оцінка ресурсів для досягнення успіху. 

Психологічні засоби  розвитку ресурсів, які сприяють 

досягненню успіху. Психологічні  засоби корекції  обмежень, 

які перешкоджають досягненню успіху. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання:ілюстративний  метод,  мозковий штурм, 

метод кейс-стаді.  



Форми навчання: очна, заочна (+онлайн-підтримка  Google 

meet, Вайбер). 

Пререквізити Загальна психологія, практикум з загальної психології. 

Пореквізити Знання та навички можуть бути використані для 

особистісного та професійного саморозвитку. Дисципліна 

допоможе при вивченні    наступних дисциплін: Практикум  з 

психології креативності, Психологія іміджу та лідерства.   

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Тараненко В. И.Управление персоналом, корпоративный 

мониторинг, психодиагностика: тесты для отбора персонала. –

 3-е изд.  – Киев: Ника-Центр, 2006. – 240 с. 

2.Занюк С. С.Психологія мотивації: навчальний посібник.  –

Київ: Либідь, 2002. – 304 с. 

3.Климчук В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати 

апробації та структура//Практична психологія та соціальна 

робота – Київ, 2006. – № 10. – С. 52-59. 

Репозитарій НАУ: 

Стиль життя и тип професійної кар’єри  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14627 

Кольорова семантика поняття «успіх» у молоді  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42303 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія кафедри 8.1203 

Презентації, кейси. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Індивідуальні завдання, виступи-презентації,  залік 

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач  

 
Ічанська Олена Михайлівна 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mEXCQqwAAAAJ

&hl=uk&oi=sra 
Бібліотека  НАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10612 

Тел.: (098)237-31-47 

E-mail: olena.ichanska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.1207 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, спрямований на аналіз  та моделювання 

мотивації досягнення успіху особистості. 

Лінк на дисципліну  

 

 
 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=53268&lang=uk-UA
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https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42303
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