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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з категоріальним апаратом,  

психосемантики, методологічними принципами та методами 
експериментальної психосемантики,   специфікою використання 

психосемантичних методів та прийомів в дослідницькій та практичній 

діяльності психолога.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: методологію, методи та принципи організації, підготовки та проведення  

досліджень; особливості використання дослідницьких методів у практичній діяльності 

психолога.  
2. Вміти: збирати, аналізувати та пояснювати діагностичну інформацію в процесі 

досліджень. адекватно застосовувати дослідницькі методи в практичній діяльності 

психолога.  
3. Володіти: технологіями розробки дослідницьких та діагностичних інструментів; 

організовувати та проводити прикладні дослідження. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Основи психосемантики» до переліку обов’язкових дисциплін підготовки 

здобувача з психології і розрахована на студентів, які навчаються за ОКР «бакалавр» за 

спеціальністю 052 «Політологія».  Вона забезпечує: 1)  розвиток професійної 

компетентності в сфері теоретичної та експериментальної психосемантики; 2) набуття 

знань про методологію психосемантичних  досліджень, вмінь та навичок практичного 

використання психосемантичних методів та технологій в практичній діяльності 

психолога; 3) формування уміння самостійно здійснювати психосемантичний аналіз 

психологічних явищ, реалізовувати проєкти в сфері прикладної  психології з 

використанням психосемантичних методів. 

4. Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів складових інтегральної 

компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачає застосування основних психологічних 

теорій та методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов; загальних 

і спеціальних компетентностей: здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження.  

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 5.  Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ФК 9.  Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) Ф

о
р

м
и

 

(т
а
/а

б
о
 

м
ет

о

д
и

 і
 

т
ех

н

о
л

о
г
і

ї)
 

в
и

к
л

а
д

а
н

н
я

 і
 

н
а
в

ч

а
н

н
я

 

М
ет

о

д
и

 

о
ц

ін

ю
в

а
н

н
я

 т
а
 

п
о

р
о

г
о
в

и

й
 

к
р

и
т

ер
ій

 

о
ц

ін

ю
в

а
н

н
я

  
(за

 

н
ео

б
х

ід
н

о
с

т
і) 

В
ід

со

т
о
к

 у
 

п
ід

су

м
к

о
в

ій
 

о
ц

ін
ц

і 
з 

д
и

сц

и
п

л
і

н
и

 



Код Результат навчання 

1.1 знати основні сфери застосування 

психосемантичних методів в 

діяльності психолога 
лекція 

семінарське 

заняття 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

20 

1.2 знати головні підходи в сучасній 

психосемантиці  лекція, 
семінарське 

заняття 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

 10 

1.3 знати методологію, технології та 

методи психосемантичних досліджень 
лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
творча 

самостійна 

робота, іспит 
 

10 

2.1 вміти проводити діагностику з 

використанням психосемантичних 

методів  

лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

10 

2.2 вміти адекватно застосовувати 

психосемантичні методи в практичній 

діяльності психолога  

лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

10 

2.3 вміти розробляти інструментарій  для 

проведення психосемантичних 

досліджень  

лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

10 

3.1 (комунікація) здійснювати 

організацію,  підготовку та проведення 

психосемантичних досліджень у 

взаємодії з клієнтом, презентувати 

власні розробки  

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, іспит 
10 

3.2 (комунікація) вирішувати конфліктні 

ситуації у взаємодії з клієнтом / 

замовником психосемантичних 

досліджень, ефективно спілкуватись з 

клієнтом, залучати помічників до 

проведення психосемантичних 

досліджень 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
творча 

самостійна 

робота 

10 

4.1 (автономність та відповідальність) 
самостійно використовувати набуті 

знання, вміння та навички у 

практичній діяльності психолога, 

управляти процесом розробки  

дизайну дослідницьких проектів, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

усні відповіді, 
аналітична 

доповідь, творча 

самостійна 

робота, іспит 

5 



розробляти авторський інструментарій 

для психосемантичних досліджень   
4.2 (автономність та відповідальність) 

готувати  презентації дослідницьких  

проєктів мультимедійними засобами, 

здійснювати моніторинг якості 

дослідницьких проєктів, готувати  

матеріали для презентації власних 

дослідницьких послуг у медіапросторі 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

творча 

самостійна 

робота 
5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 

Результати навчання дисципліни (код) 
  

Програмні результати навчання (назва) 
4.  Мати навички професійної комунікації. 
5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 
16.   Презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень фахівцям і широкій 
аудиторії, засобам масової інформації, експертам 

з інших галузей знань. 

 
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 – 1.3), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 

4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усні відповіді (виступ на семінарі, участь в обговоренні та дискусіях, доповнення): 
РН1.1; РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН3.2, РН4.1 – 12/6 балів 
2. Аналітична доповідь: РН1.1; РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2  – 
24/15 балів  
3. Творча самостійна робота, проектне завдання (програма бізнес-тренінгу): РН1.1; 

РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.2, РН4.1, РН4.2 – 24/15 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 аналітичну доповідь, за творчу самостійну роботу (проектне завдання). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН1.1; РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1 – 

20/12 балів 
 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне 

з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум 

допуску до іспиту – 36 балів 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, 
максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  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 тем: 1, 5 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності студента 

на занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 6 Max – 12 

Аналітична 

доповідь 
До теми 1-3: Підготовка аналітичної 

доповіді на тему дисципліни (за 

вибором студента) 
Min – 15 Max – 24 

Творча самостійна 

робота 
Проектне завдання (програма 

бізнес-тренінгу 

Min – 15 Max – 24 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
 



Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

12-10 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; 
9-7 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; 
6-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – 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. Аналітична доповідь: 
 24-20 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 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

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

неточності; 
7-1 бали – 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. 
 

3. Творча самостійна робота: 
 24-20 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; 
7-1 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. 
 

 



4.           Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
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 проведеного дослідження / 

письмової 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 / письмової 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 

Відмінно / Excellent  90-100 
Добре / Good  75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 
Незадовільно / Fail   0-59 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
п/п ТЕМИ 

Кількість годин 
лекції семінари С/Р 

Частина 1. 

1 
Вступ. 
Тема 1.  Предмет, завдання та історія розвитку 
               психосемантики              

1 0,5 14 

2 Тема 2.  Методологічні принципи та базові 
              методи  психосемантики   14 

3 

Тема 3.  Особливості номотетичного підходу у 
              психосемантиці. 
              Семантичний диференціал: 
              метод, методики, техніки та процедура 

1  14 

 Аналітична доповідь  1 15 

Частина 2. 

4 Тема 4.   Особливості ідеографічного підходу у 
                психосемантиці                   14 

5 Тема 5.   Репертуарні решітки: метод, методики,  
                техніки та процедура         0.5 14 

6 

Тема 6.   Принципи організації, підготовки та 
                проведення психосемантичних  
                досліджень. Новітні  
                психосемантичні методи                               

1  14 

  Творча самостійна робота                                                                 15 
 Підсумкова контрольна робота  1   

 ВСЬОГО  4 2 114 

 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 4 год. 
Семінарів – 2 год. 
Самостійної роботи – 114 год. 
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