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Цілі навчальної дисципліни 

 

Анотація 

 

Навчальний курс «Теорія та методика організації психотренінгу» є складовою частиною програми підготовки фахівців у сфері 

практичної психології. У даному курсі розглядаються основні поняття та аспекти групової роботи та соціальної перцепції: способи, моделі, 

складові тренінгу; навички організації та проведення психологічного тренінгу (завдання, принципи побудови та проведення групової 

роботи). Даний курс - це поєднання теоретичних знань студентів-психологів з практичними навичками ведення професійного спілкування 

(групова робота, індивідуальне психологічне консультування) з використанням різноманітних психологічних технік. У процесі вивчення 

курсу розглядаються актуальні проблеми соціально-психологічного тренінгу: групова динаміка, розвиток фасилітативних вмінь та емпатії, 

особливості навчання дорослих тощо.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни є комплекс знань про соціально-психологічний тренінг як багатофункціональний метод і 

форму соціального та особистісного розвитку людини, як засіб цілеспрямованої зміни групи чи організації.  

Дана навчальна дисципліна є невід’ємною складовою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль майбутнього 

спеціаліста психолога, дозволить створити передумови для усвідомленого підходу до практичної роботи. 

 

Мета і завдання дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні навичок організації психологічного тренінгу, вивчення різноманітних технік, 

прийомів, вправ проведення групової роботи, розвиток професійної тренерської компетентності в груповій взаємодії.  

 

Завдання викладання дисципліни: 

 ознайомити з історією виникнення психологічного тренінгу; 

 ознайомити з видами тренінгових груп; 

 сформувати чітке уявлення про особливості організації психотренінгу; 

 розкрити психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі; 

 показати студентам різноманітні компоненти тренінгу: техніки, прийоми, вправи тощо; 

 описати необхідне технічне обладнання, процес планування і дизайн в проведенні тренінгу; 

 навчити здійснювати оцінку ефективності тренінгу; 

 сприяти соціально-психологічній адаптації студентів в тренерській майстерності; 

 створити умови для формування професійно важливих тренерських якостей майбутнього психолога-практика; 

 сформувати навички спостереження, самоаналізу та самовдосконалення; 

 надати студентам можливість отримання належного особистого досвіду у тренерській роботі.  

 
Код та назва компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



 3 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

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

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту.  

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

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

 

Очікувані результати навчання. 

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

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики 

тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

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

культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

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

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. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії. 

 

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 «Теорія та методика організації психотренінгу» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріали таких дисциплін як: «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Мова 
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спеціальності», «Вступ до спеціальності», «Вікова психологія», «Активне соціально-психологічне навчання», «Психологічне 

консультування», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Патопсихологія», «Математичні методи 

в психології». 

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. 

Теорія психотренінгу в сучасній науці  

Висвітлення основних теоретичних положень організації тренерської діяльності. Проведення історичного екскурсу. Виділення 

основних видів тренінгових груп. Розкриття усіх внутрішніх процесів групової взаємодії. Представлення відповідних компонентів тренінгу 

для досягнення успішної групової взаємодії. Обґрунтування необхідності перевірки ефективності тренінгової роботи. Виділення важливих 

особистісних і професійних якостей тренера. 

 

ТЕМА 1. Поняття психологічного тренінгу і історія його виникнення 

Розкриття понять «тренінг», «соціально-психологічний тренінг».  Розуміння тренінгу як одного із видів активного навчання, як 

методу змін поведінкового стереотипу людини і як засіб цілеспрямованої зміни групи чи організації. Групова робота в традиційній 

культурі. Співвідношення понять: «груповий тренінг», «групова психокорекція», «психотерапія». Парадигми теренінгу: дресура, 

репетиторство, наставництво, розвиток.    

 

ТЕМА 2. Класифікація і основні види тренінгових груп 

Критерії класифікації тренінгових груп. Види тренігових груп: Т-групи; групи розвитку комунікативних навичок і вмінь, групи 

вмінь: асертивності, самоствердження тощо; групи самопідтримки; групи особистісного зростання: групи сенситивності, групи зустріч, 

балінтовські групи; групи заохочення, формування команд тощо. Класифікація груп за психологічними течіями: поведінковий підхід, 
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гештальтпідхід, груп-аналітичний підхід, трансактний аналіз в групі, психодраматичний підхід, тілесно-орієнтований підхід, методи 

групової роботи в нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) тощо. 

 

ТЕМА 3. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі 

Феномен малої групи. Мета і завдання тренінгових занять. Принципи і норми групової роботи. Переваги групової форми 

психологічної роботи. Поняття про згуртованість групи. Групова динаміка. Гомогенність і гетерогенність тренінгових груп. Якісний і 

кількісний склад тренінгової групи. Рольові позиції в групі. Єдність і конкуренція в групі. Проблема психологічного опору. Соціально-

психологічна структура групи. Стадії розвитку групи: з спонтанною динамікою, з керованою динамікою. Стадії тренінгової роботи. 

 

ТЕМА 4. Компоненти тренінгу 

Презентація, міні-лекції, групова дискусія і мозковий штурм. Вправи: структурні, рухові, релаксаційні, медитативні, музичні. 

Малювання, танцювання, демонстрації і захист проектів. Рольова і ділова гра. Метафори і ритуали в тренінговій роботі. Гра: її атрибути і 

значення. Ігрові процедури на тренінгових заняттях.  

 

ТЕМА 5. Організація і вимоги до проведення тренінгової роботи 

Замовлення на тренінг. Виявлення основної потреби у тренінговій роботі. Завдання та план тренінгу. Розклад тренінгу і технічне 

обладнання. Особливості, переваги та обмеження тренінгів різної тривалості. Вимоги до приміщення і канцелярське приладдя. Посібники 

та друковані матеріали. Початок, знайомство, перерви і завершення тренінгової роботи. Керівництво роботою учасників і стимулювання 

активності групи. Сигнали та сигнальні рухи під час тренінгової роботи. Підбиття підсумків. Основні вимоги до розробки тренінгової 

програми.  

 

ТЕМА 6. Оцінка ефективності тренінгу 

Психологічний контракт під час тренінгової роботи.  Анкета учасників заняття. Опитування учасників, спостереження, тестові 

завдання. Фактори, які визначають ефективність тренінгових занять. Роль психодіагностики в роботі з тренінговою  групою. Експертна 

оцінка замовника. 

 

ТЕМА 7. Стандарти тренерської роботи та індивідуальний стиль тренера 

Вимоги до особистості й освіти тренера. Основні ролі ведучого групи. Стилі керівництва групою. Характеристика професійних 

якостей тренера. Види тренерської компетентності: контекстуальна, технічна, комунікативна, адаптивна, інтерактивна. Етичні проблеми 

тренерської роботи. Робота тренерів у парі: переваги, ризики. Пастки для ведучого.  Підготовка тренерів для групової роботи. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. 

Психологічний практикум проведення тренінгу 

Висвітлення основних практичних положень організації тренерської діяльності. Переставлення необхідних психологічних ігор і технік у 

психотренінговій роботі. Розкриття відповідних складових комунікативних  технік. 
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ТЕМА 1. Арсенал психологічних ігор і  вправ для тренера  

Розігріваючі ігри і психотехніки. Ігри, орієнтовані на отримання зворотного зв’язку, ігри соціально-перцептивного спрямування, 

комунікативні ігри, психотехніки, які спрямовані на допомогу у вирішенні проблем, медитації-візуалізації  тощо. 

ТЕМА 2. Комунікативні  техніки 

Класифікація технік активного слухання. Техніки побудови питань. Техніки малої розмови. Техніки вербалізації. Техніки 

невербальної комунікації. Техніки регуляції емоційної напруги. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Большаков В. Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения / В. Ю. Большаков – СПб.: Светоч. – 1994. – 316 с. 

2. Вачков И. В. Основные виды тренинговых групп в западной практической психологи / И. В. Вачков. – Деп. в ИТОП РАО. –  

№ 20-96. – М., 1996. – 24 с. 

3. Вачков И. В. Психологический тренинг как средство развития профессионального самосознания педагогов / И. В. Вачков // 

Школа здоровья. – 1995. – № 3. – С.73-84. 

4. Жуков Ю. М., Петровская Л А., Растянников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю. М. Жуков, 

Л. А. Петровская, Л. А. Растянников. – М.: Изд-во Московского ун-та. – 1990. 

5. Зубченко В. В. Тренинг самоосмысления индивидуальности: базовые дефиниции и теоретические положення / В. В. Зубченко 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 74-77. 

6.  Зубченко В. В. Психологическая методика развития рефлексивных механизмов актуализации индивидуальности / 

В. В. Зубченко  // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8-9. – С. 45-51, 46-52. 

7. Киппер Девид Клинические ролевые игры и психодрама / Д. Киппер. – М.: «Класс». – 1993. – 222 с. 

8. Макшанов С. И. Психология тренинга / С. И. Макшанов. – СПб. – 1997. 

9. Марасанов Г. И. Методы моделирования и анализа ситуаций в социально-психологическом тренинге / Г. И. Марасанов. – 

Киров. – 1995. – 152 с. 

10. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренінг / Г. И. Марасанов. – М.: Изд-во «Совершенство». – 1998. – 208 с. 

11. Технологія тренінгу / Упорядник О. Главник, Г. Бевз / За загальною редакцією С. Максименка. – К.: Главник. – 2005. – 112 с. 

12. Харин С. С. Искусство психотренинга. Заверши свой гештальт / С. С. Харин. – М.: Изд. В. П. Ильин. – 1998. – 352 с. 

 

Додаткова 

 

1. Лефтеров В.А. Тренинг «Комуникация-Стресс-Безопасность» («Тренінг К-С-Б»): Учебно-методическое пособие (в помощь 

практическому психологу ОВД) / В.А. Лефтеров. — Донецк: Типография ДИВД, 2001. — 32 с.  
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2. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру / Сидоренко Е. В. – СПб. : Речь, 2000. – 346 с.  

3. Сидоренко Е. В. Психодраматический и недирективный подход в групповой работе с людьми / Сидоренко Е. В. – СПб. : Речь, 

2001. – 90 с.  

4. Cитников А. П. Акмеологический тренинг : Теория. Методика. Психология / Ситников А. П. – М. : Texнoлoгическая школа 

бизнеса, 1996. – 428 с.  

5. Скрипюк И.И. 111 баек для тренеров: истории, мифы, сказки, анекдоты / И.И. Скрипюк. — СПб: Питер, 2006. — 176 с. 15  

6. Смит М. Тренинг уверенности в себе: Пер с англ./ М. Смит — СПб.: ООО «Речь», 2002. — 244 с.  

7. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений / Стюарт Дж. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с.  

8. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. Для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / 

За наук. ред. Л.М. Карамушки. — К.: Фірма «ІНКОС», 2005. — 366 с.  

9. Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. – СПб. : Питер, 2001. – 208 с. 

 

Посилання на сайти 

 

1. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3246/1/  

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

3. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20664/1  

4. https://subject.com.ua/pdf/215.pdf  

5. http://psihologia.biz  

6. https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/4564/  

 

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 

Код 

компетентності 

(за ОПП) 

Назва компетентності Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 
Методи 

оцінювання 

результатів 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3246/1/
http://library.rehab.org.ua/
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20664/1%20/Блінов%20О.А.%20Особливості%20організації%20проведення%20%20психологічного%20тренінгу.pdf
https://subject.com.ua/pdf/215.pdf
http://psihologia.biz/
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/4564/
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ЗК 01 Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

 

ПРН 02 Розуміти закономірності 

та особливості розвитку і 
функціонування 

психічних явищ в 

контексті професійних 

завдань 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9, 

МО10 

ЗК 03 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

 

ПРН 05 Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 
інструментарій (тести, 

опитувальники, 

проективні методики 

тощо) психологічного 
дослідження та технології 

психологічної допомоги 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО10 

  ПРН 07 Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність 
одержаних результатів 

психологічного 

дослідження, 
формулювати 

аргументовані висновки 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО7, МО10 

  ПРН 08 Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 

ЗК 08 Навички міжособистісної 

взаємодії 

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, 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, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9, 

МО10 

СК 08 Здатність організовувати 

та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну 

та групову) 

 

ПРН 09 Пропонувати власні 

способи вирішення 
психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 
приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 
розв’язання 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 

СК 09 

 

 

Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до 

запиту. 

ПРН 12 Складати та реалізовувати 

програму 

психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, 

заходів психологічної 

допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог 

замовника 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО 5, МО6, 

МО7, МО8, 

МО10 

СК 11 Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

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, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 
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  ПРН 14 Ефективно виконувати 

різні ролі у команді у 

процесі вирішення 

фахових завдань, у тому 

числі демонструвати 

лідерські якості 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО 5, 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 16 Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних 

принципів професійної 

діяльності психолога 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

  ПРН 18 Вживати ефективних 

заходів щодо 

збереження здоров’я 

(власного й оточення) 

та за потреби визначати 

зміст запиту до 

супервізії 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

 

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;  
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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. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу»  

VІІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2  

30 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 35 Модульний 

контроль - 10 

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 

Високий 

(творчий) 
відмінно зараховано 



 12 

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні здібності 

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 

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 
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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. 
 
 
 


