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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення зі змістом психічних явищ, психологічних знань, проявів 

особистості в сучасних умовах її життєвого шляху та основними закономірностями психіки 

людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1) знання основних методологічних принципів та законів філософських дисциплін; 
2) володіння матеріалом праць провідних вчених з історії філософії, соціаьної філософії, 

політології; 
3)  вміти користуватись базовим поняттями  «діяльність, «переживання», «свідомість», 

«несвідоме», «особистість». 
3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню загально 

психологічних засад психіки людини та особистості, їх проявів в фундаментальних та прикладних 

галузях психології; аналізу життєвого шляху особистості. 
Дана дисципліна покликана показати важливість когнітивних та регулятивних аспектів психічної 

діяльності для індивідуалізації психічного світу особистості, прояву її характеру, здібностей. 

4. Завдання (навчальні цілі) – дати розуміння сучасних напрямів та пояснювальних систем 

розвитку психіки особистості; аналізувати основні категорії (самосвідомість, несвідоме, 

мотивація, інтелект, життєвий світ, політична свідомість); вміти використовувати методичний 

інструментарій для складання психологічного портрету особистості. Загальні компетентності – 
здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп. Знання предметної області. 

Фахові компетентності – здатність описувати, пояснювати, соціальні та політичні процеси, 
здатність аналізувати та моделювати поведінку особистості, використовувати понятійний апарат. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
фахові: 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстахФК2. Здатність застосовувати 
політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері 

на основі опанування класичної та сучасної політичної думки. 
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 
політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати: 
   

1.1 етапи формування основної  проблематики 
психології  

 
Лекція, 
семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь 
конспект 

першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

 
 

10 
 



 

1.2 
 
 

когнітивний та регулятивний аспекти психічної 

діяльності особистості; 
Лекція, 
семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

10 

1.3 індивідуалізація психічного світу особистості. 
Темперамент, характер, здібності;  Лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

 
Усна доповідь, 

реферат, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

 
10 

1.4 типологія особистості; Лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
есе, реферат, 

підсумкова 
контрольна 

робота 

 

10 

 Вміти:    
2.1 виявляти дискусійні питання психології ,(природи 

розвитку психіки)психотравмуюцих ситуацій; 
 

Семінар, 
самостійна 

робота, 

Усна доповідь, 
есе, реферат 

 
5 

2.2 виокремлювати  за окремими критеріями форм 
відображення, основні сфери психіки; 

 Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
есе, реферат 

5 

2.3 виявляти ознаки етапів формування життєвого світу 
особистості; 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь 10 

 Комунікація:    
3.1 використовувати знання іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, читання 
новітньої літератури з психології, в підготовці до 
семінарських занять та написанні самостійних 
робіт 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
есе, реферат, 

конспект 
першоджерел 

5 

3.2 презентувати результати проведених 
психологічних досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, конспектів 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
есе, реферат, 

конспект 
першоджерел 

5 

3.3 вести полеміку з питань загальної психології 
на основі володіння понятійно-категоріальним 
апаратом  

Семінар Дискусія 10 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично опрацьовувати 

літературу із дисципліни, вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу наукової інформації 

Самостійна 
робота 

Усна 
доповідь, есе, 

реферат, 
конспект 

першоджерел 

5 

4.2 самостійно вирішувати комплексні завдання, 

пов’язані із верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених досліджень, та порівнювати їх із 

результатами проведених власних досліджень  

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 
доповідь, 
дискусія 

5 

4.3 Виконання індивідуальних завдань з дисципліни, з 

метою закріплення здатності до самостійного 

політологічного аналізу в межах компаративної 

електоральної політології 

Самостійна 
робота 

Реферат 10 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

 
 

                                
Результати навчання 
дисципліни (код)  
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2 3.3. 4.1 4.2. 4.3 

4.  Мати навики професійної 

комунікації 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+ + + + + + + + + 

10. Вміти описувати явища, 

пояснювати і оцінювати в різних 

культурних та ідеалогічних 

аспектах 

  + + +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

    

12.  Вміти аналізувати 

взаємодію політичних акторів та 
інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

    + +    +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 
7. Схема формування оцінки. 
  7.1. Форми оцінювання 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 

1.1 – 1.4), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 

4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 
 

Оцінювання семестрової роботи: 
 1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 10-17 балів; 
2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 15-25 балів. 
3. Самостійна робота (конспект першоджерел): Р.Н. 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 8-13 балів. 
4. Самостійна робота (реферат): РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 15-25 балів. 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих 

за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), за 

самостійну роботу (конспект першоджерел, есе, реферат).  
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі 
 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4 – 12-20 балів. 



 

 
 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова 

контрольна робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота 

Семестрова кількість 

балів 
Min – 36 

бали 
Max – 60 

балів 
Аудиторна 

робота: усна 
доповідь на 
семінарі, 

доповнення, 

участь в 

дискусіях 

До теми 11 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності студента 

на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Min – 10 Max – 17 

Конспект 

першоджерел 
До теми 1-4 Min – 8 Max – 13 

Самостійна 

робота (есе) 
До тем 1-4: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента)  Min – 15 Max – 25 

Самостійна 

робота 
(реферат) 

До тем 1-4: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента) Min – 15 Max – 25 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-11 
Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 
80 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

17-14 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
13-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 



 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
9-5 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
4-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота: 
 
Конспект першоджерел: 

13-8 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями; 
7-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 
Есе: 

 25-20 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
19-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
14-8 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності; 
7-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

Реферат: 
 25-19 балів – студенти опрацювали достатню кількість достовірних джерел для надання 

компетентної оцінки ситуації, ймовірних сценаріїв розгортання та сформували рекомендації на 

підставі аналізу альтернативних варіантів розвитку подій. Висловлені міркування аргументовані, 

логічно несуперечливі та підтверджені прикладами із сучасної історії. 
18-12 балів – опрацьована джерельна база є неповною, що відображається на якості 

обґрунтування висновків та формулюванні компетентних рекомендацій; або ж неповним є аналіз 

інформації. 
11-1 балів – студенти виводять судження на мінімальній джерельній базі та без 

моделювання альтернативних сценаріїв розгортання ситуації. 
 

 
3. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / 

підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 



 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 
 

 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 4год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота - 84 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Частина 1 Основна проблематика теоретичних засад  психології  

1 
Тема 1   Психіка, підходи до вивчення (етапи, 

напрями, галузі) 1  10 

2 
Тема 2.  Процеси, стани, властивості психіки 

особистості 1  12 

 Самостійна робота (конспект першоджерел)   12 

Частина 2  Індивідуалізація житєвого світу особистості 

3 
Тема 3. Життєвий світ особисстості. Самоставлення 

особистості  1  10 

4 
Тема 4.  Методи вивченні індивідуальних 

особливостей психіки особистості. 
Креативність. Потреба в досягненні. 

 2 10 

 Самостійна робота (есе)   15 

 Самостійна робота (реферат)   15 

 Підсумкова контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 6 2 84 
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