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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика викладання психології у вищій школі» є однією з ба-

зових дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів PhD у результаті опанування якої 

сформується розуміння теорії і методології викладання психології у вищій школі та стійкий 

інтерес до психологічних знань, їх адекватного застосування у викладанні психологічних дис-

циплін, розвинуться практичні уміння застосовувати інноваційні освітні технології для само-

стійного дослідження актуальних проблем психології особистісного, соціального та організа-

ційного розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності здійснювати освітню діяльність у 

сфері психології загалом і на межі предметних галузей (СК2), працювати в команді, за потре-

би відігравати провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюд-

ськими цінностями (СК3), саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оціню-

вати рівень власної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну 

мобільність (СК4). 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на межі предметних га-

лузей і нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7), зокрема: 

 демонструвати глибоку обізнаність у змісті професійно-педагогічної діяльності викла-

дача вищої школи; 

 знати, критично осмислювати та реалізовувати в практиці професійної діяльності пси-

хологічні закономірності освіти дорослих упродовж життя; 

 уміти застосовувати понятійний апарат науки, методології, інноваційні технології та 

методи навчання при плануванні змісту курсів психологічних дисциплін за відповідними ти-

повими програмами вишів;  

 організовувати процес навчання, у тому числі, самостійну роботу студентів відповідно 

до їх індивідуальної освітньої траєкторії набуття професійної компетентності й необхідності 

розвитку психологічної культури майбутніх фахівців 
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 уміти аналізувати та приймати рішення щодо критеріїв якості навчання та діагностики 

якості психологічних знань; 

 демонструвати здатність до професійної рефлексії, адекватної оцінки ступеня засво-

єння психологічних знань й оволодіння уміннями студентами. 

2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль, під 

час дебатів і дискусій у міжнародній та мультикультурній групі (РН5), зокрема: 

 демонструвати вміння організовувати студентську групу в спільній навчально-

професійній діяльності;  

 організовувати взаємодію суб'єктів освітнього процесу у процесі науково-дослідної 

роботи, проектної діяльності тощо 

 уміти зайняти позицію лідера в освітньому процесі, переконувати здобувачів освіти у 

необхідності здобуття ключових компетентностей фахівця, необхідних для якісного і творчого 

виконання професійних функцій; 

 здійснювати аналіз ситуацій педагогічної взаємодії у рамках викладання психології у 

вищій школі з метою її вдосконалення та корекції. 

3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації (РН9), зокрема: 

 виявляти глибоке розуміння сутності, змісту, принципів, психологічних умов вдоско-

налення педагогічної майстерності викладача вищої школи;  

 уміти планувати та здійснювати власну навчальну діяльність, включаючи самостійну 

роботу над заданим матеріалом, самопізнання та формування індивідуального стилю педагогі-

чної діяльності; 

 демонструвати відповідальне ставлення до ролі викладача ВНЗ, підвищувати профе-

сійні вміння та здатність до самовдосконалення на основі систематичної цілеспрямованої ро-

боти з науковою літературою, вивченням передового педагогічного досвіду тощо.  

 виявляти здатність до постійного самовдосконалення своєї педагогічної майстерності 

та професійно важливих якостей особистості сучасного викладача вищої школи тощо. 

 
 

Структура курсу 

 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   

Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі 

Тема 1. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні  10  2 6 

Тема 2. Методика викладання як навчальний предмет у про-

фесійній підготовці психолога 

10 2 2 8 

Тема 3. Організаційно-педагогічні основи викладання психо-

логії 

10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі 

Тема 4. Зміст і структуризація навчального курсу.  10 2 2 6 

Тема 5. Методи та організаційні форми подачі навчального 

матеріалу із психології. 

10  2 6 
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Тема 6. Інноваційні технології та методи навчання.  10 2 4 8 

Тема 7.Контроль і оцінювання знань студентів. 10  2 6 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зростання 

Тема 8. Особистість викладача психології в освітньому про-

цесі. Професіограма викладача психології ЗВО.  

10 2 2 10 

Тема 9. Особистісне й професійне зростання викладача пси-

хології та формування його професійної культури  

10  2 4 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 

 

Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 
 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1.  
Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі 

1.  Тема 1. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні 
1.1 

 
 
 

1.2 
 
 
 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Система, мета і зміст вищої освіти в Ук-
раїні. Компетентнісний підхід до фор-
мування змісту освіти.  
 
Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати основні тенденції роз-

витку психологічної освіти у світі. Ви-

значити проблеми оновлення змісту 

освіти у вищій школі України.  
Визначити цілі викладання психології у 

ЗВО. Охарактеризувати психологічні 

закономірності освіти дорослих упро-

довж життя. 

Аргументувати необхідність інновацій-

них процесів у вищій школі України 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Запропонувати засоби усунення про-

блем психологічної освіти у ЗВО.  
Обґрунтувати специфіку цілей психоло-
гічної освіти, виходячи з гуманітарного 
характеру психології. 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 

2.  Тема 2. Методика викладання як навчальний предмет в професійній підготовці 
психолога. 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Психологія як наукова та навчальна 

дисципліна.  

2. Фактори, що визначають структуру 

навчальної психологічної дисципліни. 

3. Особливості викладання психології як 

навчальної дисципліни.  

4. Базова психологічна освіта, рівні 

освіти (бакалавр, магістр) і структура 

програм  

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 
Усне опитування 
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2.2 
 
 
 
 
 

2.3. 

 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

5. Андрогогічні організації освіти до-

рослих упродовж життя. 
 
Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів: Напрямки удосконалення мето-
дів навчання психологічних дисциплін у 
ЗВО 
 
Опрацювання теоретичних питань: 

Проаналізувати методику викладання 

психології як галузь дидактики та як на-

вчальну дисципліну.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити основні тенденції у розвитку 
методики викладання психології у ЗВО, 
проілюструвати прикладами з власного 
досвіду. 

 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

 

3.  Тема 3. Організаційно-педагогічні основи викладання психології. 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 

3.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Закономірності і принципи процесу 

навчання.  

2. Предмет, засоби, способи, продукт, 

результат дії, структура навчальної дія-

льності. 

3. Основні характеристики навчальної 

діяльності.  

4. Професійно-педагогічна діяльність 

викладача в організації освітнього про-

цесу у ЗВО.  

5. Ключові компетентності сучасного 

викладача психології ЗВО. 
 

Науково-дослідна діяльність студентів 

при опануванні психологічних дисцип-

лін. Курсове та дипломне проектування. 

Взаємодія суб'єктів освітнього процесу у 

процесі науково-дослідної роботи, про-

ектної діяльності тощо 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати структуру і зміст освіт-

ньої програми. Визначити критерії оцін-

ки якості освітніх програм.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити основні етапи педагогічної 
діяльності і конкретизувати зміст кож-
ного з них відповідно до процесу ви-
кладання психології у ЗВО. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 
Усне опитування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

Модульний контроль  тести 
Змістовий модуль 2.  

Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі 
4.  Тема 4. Зміст і структуризація навчального курсу з психології. 



Методика викладання психології у вищій школі 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 
 
 
 
 
 

4.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 

 
 
 

 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Навчальний план і програми викла-

дання психології.  

2. Технологія розробки навчального 

курсу.  

3. Етапи розробки навчального курсу.  

4. Інноваційні технології та методи на-

вчання при плануванні змісту навчаль-

них курсів психологічних дисциплін. 

5. Навчально-методичний комплекс 

дисципліни. 
 

Робота в малих групах з подальшою 

презентацією та обговоренням резуль-

татів: Технологія розробки навчально-

го курсу з психології.  
 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати зміст загальної психо-

логічної освіти: фактори формування, 

відбір змісту, програми та підручники.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Проаналізувати власний досвід вивчен-

ня психології, виокремити найбільш 

ефективні і цікаві, з вашої точки зору, 

курси і довести, чим можна пояснити їх 

високий освітній ефект. 

Опишіть алгоритм дій (орієнтовну ос-

нову діяльності) викладача психології, 

що проектує авторський навчальний 

курс. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 
Усне опитування 

 
 
 
 
 

 

 
 
Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

 
 

Усне опитування 
Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

 
 
 
 

5.  Тема 5. Методи та організаційні форми подачі навчального матеріалу із психо-
логії. 

5.1 
 
 
 
 
 

5.2 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів: Проблема запровадження інно-
ваційних технологій і новітніх методик 
навчання в сучасному університеті. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати стратегії управління фо-

рмуванням пізнавальної діяльності у 

процесі викладання психології. Охарак-

теризувати пізнавальну діяльність сту-

дентів під час вивчення психології у 

ЗВО. 

Проаналізувати процес навчання студе-

нтів і його відповідність індивідуальної 

освітньої траєкторії набуття професійної 

компетентності й необхідності розвитку 

психологічної культури майбутніх фахівців. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 
Усне опитування  
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Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити методи та прийоми навчання 
психології що є найбільш адекватними 
завданням психологічної підготовки 
майбутнього фахівця. Проаналізувати 
стилі навчання і ситуації педагогічної 
взаємодії у рамках викладання психоло-
гії у вищій школі з метою її вдоскона-
лення та корекції. 

Усне опитування 

 

 

 

 

6.  Тема 6. Інноваційні технології та методи навчання. 
6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Види сучасних психолого-

педагогічних інновацій. 

2. Інноваційні технології навчання: 

особистісно-орієнтоване, інтерактивне, 

кооперативне, проектне, дистанційне, 

модульно-розвивальне навчання, розви-

ток критичного мислення. 

3. Оптимальні технології  навчання до-

рослих упродовж життя 

4. Інноваційні методи навчання (актив-

ні і інтерактивні).  

5. Види та методика проведення нетра-

диційних лекцій, семінарських і практи-

чних занять. 
 
Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів: Характерні ознаки, структура і 
дизайн тренінгової програми. 
 
 
 
 
 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати тренінг як засіб засво-

єння наукових знань та учбових умінь і 

як засіб професійного навчання психо-

логії (форма навчання професії, види 

тренінгів, їх цілі і задачі). Навести прик-

лади за авторефератами чи текстами за-

хищених дисертацій зі спеціальності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти авторську тренінгову програму 

для формувального експерименту влас-

ного дисертаційного дослідження. 
Підготуватися до обговоренню та захи-
сту власної авторської тренінгової про-
грами. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 
письмовому ви-
гляді  

 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виклад матеріалу 
на задану тему у 
відповідних під-
розділах дисерта-
ційного дослі-
дження  

7.  Тема 7. Контроль і оцінка знань студентів.  
7.1 

 
Практичне заняття 
(2 год.) 

Організація самостійної роботи студен- Спостереження за 
активністю здобу-
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7.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

тів відповідно до їх індивідуальної осві-

тньої траєкторії набуття професійної 

компетентності. Форми самостійної ро-

боти студентів.  

Стандартизований контроль якості знань 
студентів. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особливості контролю і 

корекції учбової діяльності студентів 

ЗВО, адекватність оцінки ступеня засво-

єння психологічних знань й оволодіння 

уміннями студентами. Визначити сис-

тему критеріїв, ефективні методи конт-

ролю і параметри оцінки засвоєння пси-

хологічних дисциплін.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити методи контролю самостій-

ної роботи студентів ЗВО при опану-

ванні психлологічних дисуиплін.  

Охарактеризувати метод «портфоліо» і 
визначити основні принципи цієї нової 
оцінної технології. 

вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

Модульний контроль  тести 
 Змістовий модуль 3. 

Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зрос-

тання 
8.  Тема 8. Особистість викладача психології в педагогічному процесі. 

 Професіограма викладача психології ЗВО. 
8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Основні вимоги до особистості ви-

кладача вищої школи як лідера в освіт-

ньому процесі. 

2. Складові професіограми викладача 

вищої школи.  

3. Індивідуальний стиль професійної 

діяльності викладача психології. 
 
Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів: Створення професіограми ви-
кладача психології сучасного універси-
тету  
 
 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особисті якості викла-

дачів психології ЗВО, які є для Вас взір-

цем професіоналізму. Спираючись на 

власний досвід, визначити складові імі-

джу викладача психології ЗВО. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 
Виклад матеріалу 
на задану тему у 
письмовому ви-
гляді  
Усне опитування 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 
письмовому ви-
гляді  
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Проаналізувати вітчизняний і світовий 
досвід і підготувати повідомлення на 
тему: «Викладач психології ХХІ століт-
тя очима студентів». Підготуватися до 
обговоренню доповіді у навчальній гру-
пі. 

9. Тема 9. Особистісне й професійне зростання викладача та формування його 
професійної культури 

9.1 
 
 
 
 
 

9.2 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота (4 год.) 

Система наукової організації праці ви-
кладача психологічних дисциплін ЗВО. 
Технологія визначення рівня розвитку 
здатності до самоменеджменту  
 
 
Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати значення науково-

дослідної роботи для формування твор-

чої особистості викладача психології у 

ЗВО. Визначити сутність, зміст, прин-

ципи, психологічні умови вдосконален-

ня педагогічної майстерності викладача 

вищої школи. Окреслити роль іннова-

ційного середовища у професійному 

зростанні викладачів психології ЗВО.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Дібрати джерела інформації та підготу-
вати наукову доповідь /повідомлення на 
тему: «Критерії оцінки ефективності ді-
яльності викладача психології ЗВО». 
Підготуватися до обговоренню доповіді 
у навчальній групі. 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 
Усне опитування 

 
Усне опитування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виклад матеріалу 
на задану тему у 
письмовому ви-
гляді  

 
 

Модульний контроль  тести 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливос-

тей контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: 

в проблемних лекціях діалогової природи та практичних заняттях, які проводяться переважно 

з використанням активних та інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно 

поточний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні пробле-

мних ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, здатність до 

осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній спеціальності. 

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 

дисципліни у вільний від обов'язкових занять час, її зміст визначається робочою навчальною 

програмою та завданнями до теми.  

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь застосовувати інноваційні освітні тех-

нології для самостійного дослідження актуальних проблем психології особистісного, соціаль-

ного та організаційного розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи.  

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (залік) контролю знань, оформлення здобувачем проектів відповідних підрозділів ро-
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зділу 3 дисертаційної роботи, в яких викладається програма формувального етапу емпірично-

го дослідження. 

Під час опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної 

допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі он-

лайн чи офлайн). 

Підсумковий контроль – залік, в якому передбачено відповідь на теоретичне і практичне 

питання, пов’язане із практичними аспектами готовності здобувача до викладання психології 

у вищій школі. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є та-

кі принципи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінюван-

ня результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється си-

стематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності 

під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчан-

ня відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, затра-

чених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних ре-

зультатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання но-

вих досягнень у навчальний роботі) тощо. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Мето-

дика викладання психології у вищій школі», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення в практиці професійної діяльності під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань, здійснювати аналіз ситуацій педагогічної 

взаємодії з метою її вдосконалення та корекції; 

 вміння аналізувати ефективність авторської тренінгової програми, що розроблена в 

межах формувального експерименту дисертаційного дослідження. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних за-

няттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів PhD) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа 

за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-
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тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(форматування, висновки тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види навчаль-

ної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-3) – модульний контроль (тести) 10 

Модуль 2 (теми 4-7) – модульний контроль (тести) 20 

Модуль 3 (теми 8-9) – модульний контроль (тести) 20 

Залік (теми 1-9) – теоретичні питання, презентація ав-

торської тренінгової програми з формувального експе-

рименту власного дисертаційного дослідження. 

40 

 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

– сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися уча-

сники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) до-

сягнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагі-

ат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 

навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результа-

ти власної наукової діяльності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і до-

пускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування 

під час виконання навчальних завдань та заліку заборонені (в т.ч., із використанням мобільних 

девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до та-

кої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, поз-

бавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 

тощо. 
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Політика щодо відвідування занять  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на ниж-

чу оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 

потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі навча-

льні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
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