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Цілі навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична психологія» є: 

ознайомити здобувачів вищої освіти з теорією і практикою використання психологічних 

знань у юридичній сфері, навчити майбутніх психологів розуміти та аналізувати 

першоджерела, перетворювати їх з матеріалу для ознайомлення на матеріал для дослідження, 

фрмувати картину цілісного сприйняття світу через взаємозв’язок споріднених предметів, 

розуміння багатогранності психологічної науки. 

Досягнення мети забезпечується за рахунок виконання вправ та індивідуальних 

завдань, спрямованих на розвиток креативності майбутніх фахівців. В процесі навчання 

формуються такі риси особистості, як самостійність у розвитку пізнавальних інтересів, 

логіка і здатність аналітичного мислення, відповідальність під час прийняття рішень, 

пам’ять, увага, мовна інтуїція, вміння та навички самостійної та колективної роботи тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Юридична психологія» є 

- визначити методи застосування психологічних знань у юридичній сфері; 

- розуміти значення психологічних досліджень у юридичній діяльності та взаємодії із 

злочинцями зокрема; 

- засвоїти зміст та завдання психологічних досліджень у юридичній діяльності; 

- сприяти застосуванню психологічних знань у практиці юридичної діяльності.  

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої 

освіти компетентностей: 

І. Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  
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ІІ. Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ІІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

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

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

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. 

 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування 

програмних результатів навчання та компетентностей 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Юридична психологія» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 

як: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна 

психологія», «Патопсихологія», «Правознавство», «Педагогіка», «Філософія», «Історія», 

«Економіка». 

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 1.  Юридична психологія в системі психологічного знання 



Тема 1. Предмет і система юридичної психології 

Юридична психологія як галузь психологічних знань і як навчальна дисципліна. 

Предмет юридичної психології. Основні завдання юридичної психології. Структура 

юридичної психології, основні розділи. Місце юридичної психології в системі психологічної 

науки та права. Міждисциплінарні зв’язки юридичної психології. Сучасні проблеми 

юридичної психології. 

 

Тема 2. Методологічні основи юридичної психології 

Методологічні принципи юридичної психології. Методи юридичної психології. 

Класифікація методів. Методи наукового дослідження. Психологічні методи дослідження. 

Основні методи наукового дослідження в юридичній психології: спостереження, 

експеримент, вивчення продуктів (результатів) діяльності, тестування (анкетування) та 

експертне оцінювання. Межі використання методів юридичної психології у кримінальному 

процесі. 

Тема 3. Історія розвитку юридичної психології 

Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології: рання історія 

юридичної психології (ІV ст. до н. е. — перша пол. ХІХ ст.), становлення юридичної 

психології як самостійної науки (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.), розвиток юридичної психології 

у ХХ ст. Сучасний стан юридичної психології. 

 

 

Змістовий модуль 2. Особистість та група як категорії юридичної психології  

Тема 4. Психологічні особливості правової соціалізації особистості 

Поняття правової поведінки. Ознаки правової поведінки. Психологічні аспекти 

правової соціалізації особистості. Складові правової соціалізації. Психологічна 

характеристика правосвідомості (правова ідеологія, правова психологія). Правова психологія 

особистості (індивідуальна правова психологія). Правова культура. 

Тема 5. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження  

Особистість правопорушника як спеціальний об’єкт психологічного дослідження, 

поняття особистості злочинця. Концепції особистості злочинця. Біологізаторські концепції 

особистості злочинця. Соціологізаторські концепції особистості злочинця. Основи вивчення 

й оцінки психології особистості злочинця. Психологія індивідуальної прийнятності 

здійснення злочинного діяння. 

Тема 6. Структура та типологія особистості злочинця 

Cтруктура особистості злочинця. Вивчення особистості правопорушника, його 

мотиваційної сфери при попередньому розслідуванні, розгляді справи у суді. Типологія 

злочинних типів. Формування особистості злочинця. 

Тема 7. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників  

Поняття віктимної поведінки підлітків. Особистість неповнолітнього 

правопорушника. Поняття особистості неповнолітнього злочинця. Структура особистості 

неповнолітнього злочинця. Індивідуально-психологічні характеристики неповнолітніх 

злочинців. Несприятливі соціальні умови, що формують особистість неповнолітнього 

злочинця. Причини злочинності неповнолітніх, запобігання злочинам, що скоїли 

неповнолітні. 

Тема 8. Психологічний аналіз особистості засуджених до позбавлення волі 

Психологічна характеристика особистості засудженого. Типи засуджених. Адаптація 

ув’язненого до умов соціальної ізоляції. Типи адаптації: соціальна та психологічна. Складні 

адаптивні ситуації, що переживають засуджені. Типи особистості, що залежать відщ 

особливостей адаптації до умов соціальної ізоляції. 

 Психологічні особливості мікросередовища засуджених. Прошарки (страти) 

засуджених. Соціально-психологічні явища в середовищі засуджених і профілактика їх 

негативних впливів. Ресоціалізація і корекція поведінки засуджених. Психологічні основи 



процесу перевиховання засуджених. Профілактика кримінальної поведінки. Проблеми 

соціально-психологічної адаптації звільненого до умов життя на волі. 

Тема 9. Особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі 

Психологічна характеристика осіб, позбавлених волі. Загальна теорія психічних 

станів. Класифікація психічних станів осіб позбавлених волі. Динаміка особистості в умовах 

позбавлення свободи. Загальні закономірності впливу на зміну психічних станів засуджених 

до позбавлення волі. 

Тема 10. Психологічні особливості злочинних груп 

Поняття злочинної групи. Психолого-правова оцінка злочинних формувань (груп), 

їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних формувань (злочинні групи неповнолітніх і 

молоді; злочинні групи раніше засуджених; злочинні групи розкрадачів державної чи 

приватної власності; злочинні групи, що вчиняють пограбування та розбійні напади з метою 

заволодіння державною та приватною власністю; злочинні групи, що вчиняють насильницькі 

злочини). Структура злочинних формувань. Соціально-психологічна характеристика 

організованої злочинності. 

Тема 11. Психологічний аналіз особистості фахівців юридичної сфери  

Працівник юридичної сфери. Особистісно значущі характеристики юриста. 

Особистісна зрілість юриста. Професійна спрямованість особистості юриста. Професійна 

майстерність юриста і його психологічні складові. Професійно-психологічна підготовленість 

юриста. Професіограма працівників юридичної сфери. Професійний відбір працівників 

юридичної сфери. Психологічна підготовка працівників юридичної сфери до дій в 

екстремальних умовах.  

Тема 12. Структура особистості працівників юридичної сфери 

Інтереси, потреби, мотивація працівників юридичної сфери. Пізнавальна сфера 

працівників – юристів. Емоційно-вольова складова особистості юриста. Я-концепція 

особистості юриста. Стресостійкість як індивідуально-психологічна характеристика 

працівників юридичної сфери. 

 

Змістовий модуль 3. Поведінка та діяльність в контексті юридичної психології  

Тема 13. Нормативна регуляція соціальної поведінки та поведінкові відхилення 

Поняття соціальних норм, їх роль у соціалізації індивіда. Регулювання соціальних 

взаємин. Поняття нормативної регуляції поведінки та її вплив на поведінку особистості. 

Психологічні аспекти правової поведінки. Поведінкові відхилення. Поняття девіантної 

поведінки. Теоретичні підходи до аналізу девіантної поведінки: філософський, правовий, 

соціологічний, біологічний, психологічний, педагогічний. Причини виникнення девіантної 

поведінки. Види девіантної поведінки. Психологічний аналіз делінквентної поведінки.  

Тема 14. Психологічний аналіз злочинної поведінки 

Злочинна поведінка як соціальне явище. Особливості злочинної поведінки. Етапи 

формування злочинної поведінки. Механізми злочинної поведінки. Детермінанти злочинної 

поведінки. Психологічний аналіз злочину. Взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів 

здійснення злочину. Соціально-психологічні наслідки злочину. Соціально-психологічні 

причини злочинної поведінки неповнолітніх. 

Тема 15. Структурно-психологічний аналіз злочинної діяльності 

Психологічні ознаки злочинної діяльності. Структура злочинної діяльності. 

Особистісна мотивація злочинних дій. Лідерство у злочинних групах. Антисуспільний 

характер злочинної діяльності.      

Тема 16. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності 

Поняття юридичної діяльності. Види юридичної діяльності. Характеристика 

юридичної діяльності: спрямованість, наявність специфічних цілей; особливості суб'єктів та 

об'єктів діяльності; конкретні методи і засоби досягнення мети; наявність специфічних умов 

діяльності. Психологічна структура юридичної діяльності (пізнавальна, комунікативна, 

конструктивна, організаційна діяльність; допоміжні види юридичної діяльності – 



профілактична та засвідчувальна.). Стресогенний характер юридичної діяльності. 

Екстремальні умови юридичної діяльності.  

Тема 17. Психологічні основи розслідування злочину  

Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Особливості 

мислення слідчого. Професійна інтуїція і логічні процеси. Психологічні особливості огляду 

місця події. Психологічна сутність пред'явлення для впізнання. Урахування психологічних 

чинників відтворення обстановки та обставин події. Психологічні характеристики обшуку і 

вилучення. Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки та обставин події. 

Використання психолога як консультанта і фахівця на попередньому слідстві. 

Тема 18. Психологічні основи допиту  

Допит як форма дізнання обставин вчиненого правопорушення. Психологія 

формування показань. Психологія допиту потерпілого. Психологія допиту підозрюваного і 

обвинуваченого. Психологія допиту свідків. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 

Психологія очної ставки.  

Тема 19. Психологічні та організаційно-правові засади судово-психологічної 

експертизи 

Поняття судово-психологічної експертизи. Компетенція судово-психологічної 

експертизи (СПЕ). Завдання СПЕ. Підстави для призначення судово-психологічної 

експертизи та постановка питань до СПЕ. Види судово-психологічних експертиз. Методика 

проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. Особливості 

проведення комплексних СПЕ. 

Тема 20. Психологія судового процесу  

Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура пізнавальної 

діяльності суду. Загальна психологічна характеристика судового процесу. Послідовність 

формування внутрішнього переконання судді Психологічні особливості судового допиту. 

Психологія судових дебатів. Психологічні основи виховної функції судового процесу. 

Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Психологія винесення вироку. 

Психологічний аналіз поведінки підсудного. Психологічні стани підсудного. Психологічний 

аналіз усвідомлення вироку суду. 

Тема 21. Психологічні засади діяльності прокурора та адвокатської діяльності 

Психологічні аспекти діяльності прокурора. Підтримка державного обвинувачення у 

суді. Психологічні аспекти діяльності адвоката. Психологічна структура адвокатської 

діяльності. Психологічна підготовленість адвоката. Психологічні аспекти захисної промови 

адвоката.  

Тема 22. Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності 

Функціонально-психологічна характеристика профілактичної діяльності. 

Психологічні особливості профілактичної діяльності. Психологічний зміст та 

опосередкування функціональних обов'язків дільничного інспектора поліції.  

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Базова  

1. Бедь В.В. Юридична психологія: навчальний посібник. - [Вид. 3-тє, 

стереопитне] / В.В. Бедь. – Львів : «Новий Світ-2000», 2005. – 380 с. 

2. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. / В.Й. Бочелюк – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 336 с. 

3. Максименко С.Д. Юридична психологія : підручник / С.Д. Максименко, 

В.С. Медведєв. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2018 – 448 с. 

4. Романов В.В. Юридическая психология : учебник / В.В. Романов – Москва : 

Юристь, 2003. – 488 с. 



5. Юридична психологія : підручник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк [та ін.] ; 

ред.: Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєв ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2007. – 

360 с. 

6. Юридическая психология / сост. и общ. редакция Т. Н. Курбатовой. – СПб. : 

Питер, 2001. – 480 с. 

7. Юридична психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. Є. Самойлов та ін.] 

; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 431 с. 

 

Додаткова  

8. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Ю.М. Антонян, М.И. 

Еникеев, В.Е. Эминов. – Москва : Пенатес-Пенаты, 2000. – 454 с. 

9. Аршава І.Ф. Основи юридичної психології з практикумом. / І. Ф. Аршава, 

О.Г. Репіна – Дніпропетровськ : вид-во Маковецький, 2012. – 300 с. 

10. Бартол К. Психология криминального поведения / К. Бартол. – СПб.: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2004. – 356 с. 

11. Коновалова В.О. Юридична психологія. /  Підручник. - 2-ге вид., перероб.і доп.  / 

В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько – Харків : Право, 2008. - 240 с. 

12. Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій. навч. посіб. / 

Н.Р. Бобечко, В.П. Бойко, І.В. Жолнович, І.І. Когутич; за ред. В.Т. Нора. – Київ : Алерта; 

ЦУЛ, 2011. – 224 с. 

13. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. – Київ: Кондор, 2011. 

– 469 с. 

14. Пирожков В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. – Москва : «Ось-89», 

2007. – 704 с. 

15. Пригунов П.Я. Юридична психологія. Тестові завдання: Навчально- методичний 

посібник / П.Я. Пригунов. – Київ : КНТ, 2006. – 100 с. 

16. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями: Навч. посібник / Андросюк 

В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьєв Я. Ю., Костицький М. / За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – 

2-ге вид., доопр. та доп. – Київ : Ін Юре, 2011. – 111 с. 

 

 Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України ім..В.І.Вернадського 

(www.nbuv.gov.ua )  

2. http://tu5.do.am/load/psikhologija  

3. http://www.br.com.ua/kurs/Psychology 

4. http://yurpsy.com/ 

5. Psychojournal — http://psychojournal.ru/ 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

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://www.br.com.ua/kurs/Psychology
http://yurpsy.com/
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сті 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 
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Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результа 

тів 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК1 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність 

застосовува 

ти знання у 

практичних 

ситуаціях 

 

 

ПР 8 

Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

ЗК6  

 

 

 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

ЗК8 

Навички 

міжособисті

сної 

взаємодії. 

 

 

ПР 8 

Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 



 

СК3 

Здатність до 

розуміння 

природи 

поведінки, 

діяльності та 

вчинків 

 

ПР1 

 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, 

МН2,  

МН4, 

МН7 

МО2, 

МО4,  

МО7, 

МО9 

 

 

 

 

 

СК4 

Здатність 

самостійно 

збирати та 

критично 

опрацьовува

ти, 

аналізувати 

та 

узагальнюва

ти 

психологіч 

ну 

інформацію 

з різних 

джерел 

 

ПР1 

 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, 

МН2,  

МН4, 

МН7 

МО2, 

МО4,  

МО7, 

МО9 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК7 

 

 

 

 

 

Здатність 

аналізувати 

та 

систематизу

вати 

одержані 

результати, 

формулюва 

ти 

аргументова

ні висновки 

та 

рекомендації  

 

 

ПР1 

 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, 

МН2,  

МН4, 

МН7 

МО2, 

МО4,  

МО7, 

МО9 

 

 

ПР 8 

Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

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 завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

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 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Юридична психологія» 

Коефіцієнт перерахунку: 190:100=1,9 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

Форма контролю: залік.  

Відвідування лекційних занять оцінюється в 1 бал (Загальна сума балів – 1*12=12). 

Участь у практичних семінарських заняттях, виконання завдань до практичного 

заняття – 5 балів (Загальна сума балів – 5*6=30). 

Поточний контроль та самостійна робота  Сума 
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 190 

(100) 

4 4 3 3 9 4 4 9 4 9 4 3 6 6 3 9 3 3 9 3 3 3 12 40  

Модуль 

ний 

контроль 1 

10 

Модульний контроль 2 

10 

Модульний контроль 3 

10 

   

Разом  

21 

Разом  

59 

Разом  

58 

   



Виконання завдань самостійної роботи – 3 бали за кожну тему (Загальна сума балів 

– 3*22=66). 

Змістовий модульний контроль  10 балів (Загальна сума балів – 10*3=30). 

ІНДЗ – 12 балів 

Підсумкове тестування – 40 балів 

Додаткові бали (не більше 5 балів): здобувач може отримати за виявлену творчість і 

особливу активність у різних видах діяльності.   

 

 

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 

компетентнос

ті 

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-

поміжяких 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 

(репродуктив 

ний) 

 

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 незадовіль
но з 

можливіс 

тю 

повторно 

го 

складання 

семестро 

вого 

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 незадовіль

но з 

обов'язко 

вим 
повтор 

ним 

вивченням 

дисциплі 

ни 

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. 


