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Цілі навчальної дисципліни 

 

Анотація 

 

Проблема вдосконалення підготовки компетентних, висококваліфікованих практичних психологів на сучасному етапі розвитку 

системи вищої освіти є досить актуальною з огляду на той факт, що оволодіння відповідною базою психологічних знань і вмінь відповідно 

до специфіки обраної спеціальності є передумовою ефективного здійснення професійної діяльності на будь-якому етапі професійного 

становлення особистості. Впроваджуючи в освітнє життя дану стратегію, важливо усвідомлювати, що провідним завданням все ж являється 

підготовка гармонійно розвиненої особистості фахівця. 

Нині ефективність навчання досягається не простим засвоєнням готових знань, а передбачає активне практичне оволодіння 

процесом пізнання нового, значущого для особистості матеріалу, що сприяє розвитку особистісних і професійних утворень та соціально-

перцептивних умінь. Такий результат отримується шляхом  впровадження і використання активних методів навчання, що досить енергійно 

застосовуються у практиці підготовки майбутнього психолога, відрізняються від традиційних, спрямованих на пасивну передачу 

інформації, і покликані створювати умови для реалізації творчого потенціалу особистості. 

Крім того, активні методи навчання, виступаючи своєрідною базою моделювання діяльності спеціаліста, створюють умови для 

перетворення і синтезу знань, здобутих під час вивчення окремих теоретичних дисциплін, та формують здатність використовувати їх для 

розв’язання практичних завдань.  

Активне соціально-психологічне навчання (АСПН) сприяє розкриттю та розвитку особистісного потенціалу психологів-практиків як 

необхідної умови становлення їх професіоналізму. Специфіка процесу навчання в групі АСПН полягає в цілісності та єдності всіх  

методичних прийомів, у пізнанні психологічної сутності, виявів психіки учасників навчання, аналітико-синтетичному аналізі емоційної, 

когнітивної та поведінкової сфер психіки.  

Результативність такого навчання полягає у здатності суб’єкта децентрувати увагу, «бути в ситуації та над нею», в умінні 

оптимально розв’язувати проблеми, що виникають спонтанно у мінливій та неповторній ситуації.  

Під час роботи в групі АСПН увага зосереджується на поглибленні та розширенні соціальної компетентності учасників навчання, 

розвиткові їх соціально-перцептивного інтелекту, самореалізації, професійної інтуїції, набутті самоідентичності.  

 

Мета і завдання дисципліни 

 

Активне соціально-психологічне навчання (АСПН) – це групова психологічна робота, організована на засадах психокорекції, СПТ та 

психотерапії, як процес початкової підготовки психологів-практиків до активної професійної діяльності. 

Курс АСПН є важливою складовою частиною процесу особистісно-професійної підготовки майбутнього психолога. Досвід участі в 

АСПН інтегрує набуття знань, умінь і навичок групової психологічної роботи та орієнтований на пізнання глибиннопсихологічних витоків 

особистісних проблем з подальшим особистісним самоусвідомленням та самовдосконаленням.  

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні навичок самопізнання, самоаналізу і самовдосконалення та отримання досвіду 

особистісного зростання під час участі у груповій соціально-психологічній роботі. 

Завдання викладання дисципліни: 
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 ознайомити зі специфікою та етичними нормами групової психологічної роботи; 

 сформувати чітке уявлення про особливості організації АСПН; 

 сприяти соціально-психологічній адаптації другокурсників, що починають освоювати спеціальність; 

 навчити студентів здійснювати самодіагностику та самокорекцію під час групових занять; 

 створити умови для формування професійно важливих якостей та гармонійно розвиненої особистості майбутнього психолога-

практика; 

 сформувати навички самопізнання та самовдосконалення; 

 надати студентам можливість отримання належного особистого досвіду участі в АСПН. 

Програма містить загальні теми для соціально-психологічної адаптації студентів до навчальної діяльності та особливостей їх 

особистісно-професійного розвитку. Важливою концептуальною стороною дисципліни слугують теми згуртування групи як передумови 

ефективності глибинної психологічної роботи студентів. Наступне коло спеціальних тем стосується розвитку комунікативної 

компетентності студентів і вмінню конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. Завершальний тематичний перелік тем стосується 

розвитку професійно-особистісних якостей як складових психологічної компетентності. Особлива увага надається розвитку рефлексивних 

механізмів психіки, ідентифікаційних структур особистості і усвідомлення перспектив життєтворчості студентами. 

 

Код та назва компетентності: 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

Очікувані результати навчання. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
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гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські 

якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності. 

 

Набути соціальних навичок (soft-skills): комунікації; здатність навчатися протягом усього життя; креативність. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння матеріалу дисципліни «Активне соціально-психологічне навчання» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріали таких дисциплін як: «Мова спеціальності», «Вступ до спеціальності». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні 

методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють 

проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння значення навчання для майбутнього життя, бажання 

заслужити авторитет серед товаришів і викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів вищої освіти, вихованню гуманних стосунків 

між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури  ведення 

діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять (лекційних та  практичних); виконання 

індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на 

самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; 

участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, 

олімпіадах тощо. 
 

Перелік тем 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. 

Соціально-психологічна адаптація до навчальної діяльності та особливостей особистісно-професійного розвитку  

ТЕМА 1.  Мета, зміст, завдання, принципи курсу 

Ознайомлення учасників зі специфікою групової психологічної роботи: визначення цілей та завдань курсу, встановлення основних 

правил та принципів групової взаємодії, впровадження штрафних санкцій.  

ТЕМА 2. Налагодження соціально-психологічного контакту (знайомство) 

Знайомство учасників групи. Самопрезентація учасників тренінгу засобами соціально-психологічної комунікації. 

ТЕМА 3. Робота з адаптаційними проблемами другокурсників 
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Запуск механізмів групової взаємодії через участь у групових дискусіях. Відпрацювання процесів усвідомлення та відреагування 

проблемних зон, пов’язаних з новою соціальною ситуацією. 

ТЕМА 4. Стратегія успішного навчання 

Активізація мислительної діяльності студентів при вирішенні поставлених завдань, систематизація уявлень про ефективне навчання 

у ВНЗ, відпрацювання конструктивних поведінкових, вербальних та емоційних проявів.  

ТЕМА 5. Засвоєння норм студентського середовища 

Засвоєння нових форм взаємодії у студентському колективі та аналіз особливостей формального і неформального спілкування. 

Створення системи групових традицій. Набуття додаткових адаптаційних ресурсів через участь у культурно-розважальних заходах 

університету. 

ТЕМА 6. Освоєння соціально-психологічного простору університету 

Засвоєння норм та специфіки соціально-психологічного простору університету через призму досвіду старшокурсників і роботи з 

негативними емоціями перед новими соціальними взаємодіями. Відпрацювання внутрішніх і зовнішніх психологічних бар’єрів на шляху до 

адаптації і самовдосконалення.   

ТЕМА 7. Мотиваційний поштовх до цілепокладання і професійного навчання 

Формування здатності до цілепокладання та активізація мотивації до професійного навчання та особистісного зростання. 

Актуалізація життєвих планів, мрій щодо професійної самореалізації та розкриття внутрішніх ресурсів. Формування уміння управляти 

власним часом. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. 

Згуртування групи як передумова 

 ефективності глибинної психологічної  роботи 

Робота в рамках даного модуля передбачає, насамперед, ознайомлення учасників зі специфікою глибинної групової психологічної 

роботи та відповідне згуртування членів навчального колективу з метою ефективної організації їх психотренінгової взаємодії.  Робота з 

груповою динамікою та процесами згуртування шляхом інтенсифікації та конструктивно-емоційного насичення контактів в групі. 

ТЕМА 1. Формування навиків самопрезентації в умовах соціально-психологічної взаємодії 

Глибинне знайомство як передумова ефективної психологічної групової роботи. Відпрацювання здатності до самопрезентації та 

розкриття власної особистості. Створення доброзичливої психологічної атмосфери для подальшої психокорекційної роботи. 

ТЕМА 2. Розвиток, зміцнення і стабілізація стосунків у групі (процес згуртування членів групи). 

Налагодження більш тісних і стабільних стосунків у групі шляхом використання вправ, орієнтованих на особистісне зближення. 

Робота над процесом згуртування учасників. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.   

Розвиток комунікативної компетентності 

Налагоджений на рівні знайомства психологічний контакт потребує формування відповідної комунікативної компетентності. 

Складовими цієї компетентності виступають: навички ефективного слухання, зворотнього зв’язку, оптимальні моделі комунікації, засоби 

конструктивного вирішення конфліктів тощо. Тому другий модуль орієнтований на розвиток вищезазначених складових у сукупності.  
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ТЕМА 1. Поняття про комунікативну компетентність. Спілкування як форма ефективної взаємодії 

Розкриття поняття комунікативної компетентності як здатності особистості встановлювати необхідні контакти з іншими людьми, а 

також як певної ідейно-моральної категорії, що регулює всю систему ставлення людини до природного і соціального світу, а також до самої 

себе. Робота в контексті вербальної та невербальної форми спілкування. 

ТЕМА 2. Бар’єри спілкування  

Ознайомлення членів групи з такими явищами комунікації, як бар’єри спілкування і комунікативні шуми. Пояснення їх негативного 

характеру з подальшим обговоренням шляхів подолання. Закріплення знань за допомогою практичних вправ. 

ТЕМА 3. Оволодіння навичками ефективного слухання 

Здійснення процесу конструктивного розвитку встановленого комунікативного контакту шляхом оволодіння навичками ефективного 

слухання, реалізація яких дозволяє адекватно засвоювати отримувану від партнера по спілкуванню інформацію.  

ТЕМА 4. Відпрацювання навичок ефективного зворотнього зв’язку  

Робота з учасниками в напрямку формування і подальшого відпрацьовування навичок ефективного шеренгу – групової рефлексії за 

принципом зворотнього зв’язку. 

ТЕМА 5. Відпрацювання і закріплення ефективних моделей комунікації при виконанні певних соціальних ролей 

Засвоєння більш ефективних способів комунікативної взаємодії з метою подолання труднощів в процесі реалізації певних соціальних 

ролей. Трансформація неадекватних установок у реалізації моделей спілкування з метою підвищення ступеня адаптованості в суспільстві. 

ТЕМА 6. Розширення діапазону засобів конструктивного вирішення конфліктних ситуацій 

Зміна конфліктогенних форм поведінки у спілкуванні з метою вироблення оптимальних навичок розв’язання конфліктних ситуацій. 

Створення, засвоєння та відпрацювання власного алгоритму конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Розвиток рефлексивних механізмів психіки 

Комунікативна компетентність створює психодинамічне підґрунтя для вироблення особистісного ядра самопізнання. З цією метою 

подальша робота в групі АСПН передбачає активізацію спрямованості зусиль учасників психологічної роботи на рефлексію. Це створить 

особистісний базис адекватної орієнтації в сфері можливостей, цілей та завдань психотренінгу.  

ТЕМА 1. Рефлексія міжфункціональних зв’язків у власній психіці. 

Адекватне поєднання дії різних психічних функцій з метою їх оптимальної інтегральної реалізації. Це поєднання здійснюється 

шляхом формування відповідних міжфункціональних зв’язків та їх послідовної рефлексії.  

ТЕМА 2. Рефлексія елементів власного «Его». 

Гармонізація окремих елементів структури власного «Я». Ця гармонізація передбачає взаємоузгодження та приведення у стан 

взаємної адекватності і відповідності елементів «Его» шляхом їх цілісної рефлексії. 

ТЕМА 3. Рефлексія міжфункціональних зв’язків у психіці «іншого» 

Адекватне поєднання дії різних психічних функцій в психіці «іншого» з метою їх оптимальної інтегральної реалізації. Це поєднання 

здійснюється шляхом формування відповідних міжфункціональних зв’язків в психіці «іншого» та їх послідовної рефлексії. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Розвиток ідентифікаційних структур особистості 

итуація особистісного розвитку тісно пов’язана з процесами самоприйняття, самоусвідомлення, з роботою над формуванням образу 

«Я» та образу «професіонал». Робота в рамках даного модуля спрямована на глибинний аналіз власної особистості, виявлення і 

актуалізацію власних ресурсів, а також на створення образу успішного професійного майбутнього, розвиток професійної ідентичності 

особисті.  

ТЕМА 1. Оволодіння навичками особистісного самоусвідомлення 

Створення умов для розвитку позитивних особистісних механізмів особистості, її самоприйняття, усвідомлення своїх сильних і 

слабких сторін. Орієнтація учасників на відпрацювання власних проблемних зон, активізація потреби в постійному самопізнанні, 

саморозвитку. 

ТЕМА 2. Робота з ретроспективою 

Гармонізація окремих елементів Я-структури особистості, глибинний аналіз життєвого шляху учасників з метою створення простору 

для особистісного змінювання та зростання. 

 ТЕМА 3. Розвиток професійної ідентичності 

Робота з професійним Я-образом, здійснення критичного осмислення своєї майбутньої професії, виявлення свого місяця в ній та 

провідного вектору подальшого професійного зростання, усвідомлення власних професійних можливостей, формування професійних 

структур в ідентичності.. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. 

Розвиток професійно-особистісних якостей як складових психологічної компетентності  

Створення професійно-особистісних умов оптимізації підготовки кваліфікованого спеціаліста в сфері психологічної роботи шляхом 

розвитку відповідної індивідуально-психологічної компетентності.  

ТЕМА 1. Оволодіння навичками особистісного самопізнання і самокорекції з метою самовдосконалення. 

Створення умов для творчої самореалізації особистості. Орієнтація учасників на відпрацювання власних комплексів та механізмів 

психологічного захисту. Активізація потреби в постійному самопізнанні, самокорекції та самовдосконаленні. 

ТЕМА 2. Формування професійно важливих якостей психолога.  
Робота по визначенню критеріїв ефективності професійної діяльності психолога-практика. Формування мотиваційних структур 

психологічного професіоналізму. Вироблення, засвоєння та відпрацювання основних професійно важливих якостей психолога.  

ТЕМА 3. Професійно-особистісна інтеграція індивідуальності психолога. 

Творча гармонізація співвідношення професійних та особистісних аспектів діяльності психолога шляхом їх оптимальної інтеграції.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ. 

 Усвідомлення перспектив життєтворчості 

На базі опрацьованих професійно-особистісних аспектів становлення індивідуальності учасників АСПН доцільно завершити 

тренінгову роботу послідовною проробкою професійно-особистісних перспектив подальшого самовдосконалення. 

ТЕМА 1. Професійно-особистісне ціле покладання. 
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Першим компонентом перспектив подальшої професійно-особистісної самореалізації є усвідомлення, вербалізація та обговорення у 

групі своїх цілей у безпосередній практичній діяльності. 

ТЕМА 2. Рефлексія реалізації професійно-особистісних досягнень. 

Другим компонентом перспектив подальшої професійно-особистісної самореалізації є осмислення своїх професійних цілей та 

досягнень на рівні індивідуально обумовленої самосвідомості, тобто – їх рефлексії. 

ТЕМА 3. Резюмування АСПН: підсумки, перспективи, завершення. 

Третім компонентом перспектив подальшої професійно-особистісної самореалізації є усвідомлення конкретних рішень та алгоритмів 

їх діяльнісного здійснення. Ці рішення виражаються у таких формах: підсумки, перспективи, завершення АСПН.  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Бадалова, М. В. Декотрі змістовні характеристики інтелектуальної культури психологів / М. В. Бадалова // Проблеми 

загальної і педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. VIII : Вип. 8. – К., 

2006. – С. 23 – 29.  

2. Джеральд, О. Рисунок в психотерапии : [методическое пособие] / О. Джеральд, П. Гоулд. – М. : Маркетинг, 2005. – 184 с. 

3. Остер, Д. Рисунок в психотерапии [методическое пособие для слушателей курса «Психотерапия»] / Д. Остер, П. Гоулд. – М. : 

Психотерапия, 2001. – 59 с. 90.  

4. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.: Крок за кроком, 2003. 

5. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання / Т. С. Яценко: Навч. Посіб. 

– К.: Вища шк. – 2004. – 679 с. 

6. Яценко Т. С. Методологія взаємозв‘язків свідомого і несвідомого в контексті проблеми адаптації суб‘єкта до соціуму / Т. 

Яценко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія. – Я. : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21. – Ч.1. – С. 28 – 44.  

 

Додаткова 

 

1. Бернс, Р. Кинетический рисунок семи / Р. Бернс, Х. Кауфман. – М. : Смысл, 2000. – 45 с. 

2. Бондаренко, А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика. / Бондаренко А. Ф. – М. : Независимая фирма ―Класс, 2001. – 

336 с. 

3. Гриньова, Н. В. Теоретичні основи проективного підходу та проективних технік в психодіагностиці / Н. В. Гриньова // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21., Ч.2. – С. 102 – 110.  

4. Джонсон Д. Тренінг саморозкриття // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - №7. – С 52 – 64. 

5. . Корнер, А. Ф. Теоретическое исследование пределов возможностей проективних методик / А. Корнер // Проективная 

психология. – М. : Риссо, 2000. – С. 84–93. 

6. Лазарус, Р. Неопределенность и однозначность в проективных методиках / Р. Лазарус // Проективная психология. – М., 2000. – 

258 с. 138  
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7. Максименко, С. Д. Взаємозв‘язок навчання і розвитку / С. Д. Максименко. // Психолог. – 2004. – № 1. – С. 2–5. 

8.  Пов‘якель, Н. І. Професіогенез саморегуляції професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : 

монографія. – Н. І. Пов‘якель / К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 295 с.  

9. Рибалка, В. В. Психологічна культура особистості у професійній підготовці та діяльності практичного психолога / В. Рибалка // 

Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. – К. : Ніка–Центр, 2002. – С. 29 – 32. 

10. Яценко Т. С. Малюнок у психокорекційній роботі психолога– практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних 

малюнків) / Т. Яценко, М. Чобітько, Т. Доцевич. – Черкаси : Брама, 2003. – 216 с.  

11.  Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції : активне соціально–психологічне навчання : [навч. посіб.] / Т. Яценко. – 

К. : Вища шк., 2004. – 679 с.  

12. Яценко, Т. С. Ігрові технології в роботі психолога / Т. С. Яценко, І. В. Калашник, І. О. Чернуха. – К. : Марич, 2009. – 68 с. 146.  

 

Посилання на сайти 

 

1. http://library.rehab.org.ua/  

2. http://nbuv.gov.ua/ UJRN /VchdpuPH _2013_114_6 

3. http://hpsy.ru/public/x1332.htm  

4. http://hpsy.ru/public/x044.htm  

5. http://problemps.at.ua/.  

6.  http://hpsy.ru/tags / 

7. http://psihologia.biz  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Для організації освітнього процесу необхідне інформаційне, технічне та програмне забезпечення. Інформаційне забезпечення 

становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої 

для оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки для виконання 

завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та аналізу даних; 

програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

 

 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

http://library.rehab.org.ua/
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN%20/VchdpuPH%20_2013_114_6
http://hpsy.ru/public/x1332.htm
http://hpsy.ru/public/x044.htm
http://problemps.at.ua/
http://hpsy.ru/tags%20/
http://psihologia.biz/
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Код 

компетентності 

(за ОПП) 

Назва компетентності Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 
Методи 

оцінювання 

результатів 

ЗК 04 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН 01 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО9, МО10 

ЗК 05 Здатність бути критичним 

і самокритичним 

ПРН 10 Формулювати думку 

логічно, доступно, 

дискутувати, 

обстоювати власну 

позицію, модифікувати 

висловлювання 

відповідно до 

культуральних 

особливостей 

співрозмовника 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО7, МО10 

ЗК 08 Навички міжособистісної 

взаємодії 

ПРН 13 Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що 

мають інші 

культуральні чи 

гендерно-вікові 

відмінності 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО7, МО10 

ЗК 09 Здатність працювати в 

команді 

ПРН 14 Ефективно виконувати 

різні ролі у команді у 

процесі вирішення 

фахових завдань, у тому 

числі демонструвати 

лідерські якості 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 
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СК 03 Здатність до розуміння 

природи поведінки, 

діяльності та вчинків 

ПРН 02 Розуміти 

закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування 

психічних явищ в 

контексті професійних 

завдань 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

СК 04  

 

 

Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, 

аналізувати та 

узагальнювати 

психологічну інформацію 

з різних джерел 

 

ПРН 03 Здійснювати пошук 

інформації з різних 

джерел, у т.ч. з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій, для 

вирішення професійних 

завдань 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

  ПРН 04 Обґрунтовувати власну 

позицію, робити 

самостійні висновки за 

результатами власних 

досліджень і аналізу 

літературних джерел 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

СК 11 

 

 

Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

ПРН 16 Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних 

принципів професійної 

діяльності психолога 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО4, МО6, 

МО7, МО8, 

МО10 

СК 12 Здатність до 

особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПРН 15 Відповідально 

ставитися до 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та 

саморозвитку 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

  ПРН 17 Демонструвати 

соціально відповідальну 

та свідому поведінку, 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 
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слідувати 

гуманістичним та 

демократичним 

цінностям у 

професійній та 

громадській діяльності 

МН7 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 – екзамени;  

МО2 – усне або письмове опитування 

МО3 – колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни «Активне соціально-психологічне навчання»  

 

ІІІ семестр 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ Сума Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 
 

Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Модульний контроль-35 

 

Модульний контроль-10 Модульний контроль-30 

 
ІV семестр 

 
Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7   

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т8 Т9 Т10 20 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль-15 Модульний контроль-15 Модульний контроль 15 Модульний контроль-15   
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Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в  

розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями:  

 

Суми балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє теоретичним 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість 

яких незначна Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача, загалом самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, з-поміж  яких є суттєві, добирати аргументи 

для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, 

з-поміж яких є значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивний) 
задовільно 

60-63 Е достатньо здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом 
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на рівні, вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль

но 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 
обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль

но 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 

роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; 

оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення 

про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить 

здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 

практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Політика доброчесності  

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі 

наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 

які передбачені у силабусі. 
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