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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ECTS -4

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові 

науки спеціальністю 
Спеціальність:

053 «Психологія»

Вибіркова
(вільним вибором здобувача вищої 

освіти)
Рік підготовки

1-й

Загальна кількість 
годин - 120

Семестр
2-й

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
8

Практичні заняття
4

Самостійна робота
104

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає у висвітленні психологічного змісту, механізмів та умов 
становлення і розвитку особистості, засвоєнні теоретичних знань і практичних навиків, 
що необхідні для підготовки і практичної діяльності психолога. Створення цілісного 
уявлення про різноманітність класичних і сучасних підходів до психології особистості.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
-аналіз змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури 

особистості.
- виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості
-висвітлення можливостей застосування теоретичних ідей у психологічній практиці 

Предметом навчальної дисципліни є закони і категорії, що вивчають природу 
людини.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• Основні підходи до розуміння особистості, розробленні в основних напрямках 

психологічної науки ( психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія, 
гештальтпсихологія, гуманістична психологія, тощо)

• Спільні і відмінні риси психологічних теорій особистості
• Умови застосування на практиці психологічних теорій особистості для 

визначення особливостей особистості та прогнозування її розвитку.
вміти:
• володіти базовими ідеями, стратегіями, принципами і практиками, релевантними 

різним концепціям особистості;
• володіти прийомами конструктивного синтезу різних персонологічних концепцій 

стосовно конкретних випадків консультування і психотерапії особистості;
• володіти логікою побудови консультативного процесу на основі теоретичних 

моделей;
• розуміти особистість в індивідуальному, соціальному і культурному контекстах 

життя;
• розуміти специфіку персонологических підходів до особистості;
• уміти застосовувати знання сучасних концепцій особистості при вивченні інших 

дисциплін спеціалізації
• встановлювати відмінності, спільність і зв'язки між цими напрямами;
• розуміти життєві проблеми сучасної особистості і можливості їх 

персонологічного рішення;

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасні психологічні теорії як наукова навчальна
дисципліна

Тема 1. Поняття особистості в психології Персонологія як наука психології
Особистість в етімологічних висловах і в буденному слововживанні.
Головні аспекти особистості.
Місце психології особистості в системі психологічних наук.
Поняття особистості в научній психології.
Категорії визначення особистості: Соціальне/Індивідуальне; Зібране /Інтегруюче; 

Типічне /Унікальне; Сутнісне/Емпіричне.



Тема 2. Теорії особистості: функції, компоненти, види
Фунуції теорії особистості: пояснювальна і передбачувальна.
Компоненти структури теорії особистості.

Предмет теорії особистості - природа людини.
Загальна характеристика видів теорій особистості: психодинамічні, диспозиціальні ( 

теорії черт),конституціальні теорії характеристик, холістичні, трансперсональні, 
біхевіорістичні, когнітивні,соціально-когнітивні, ролеві(соціально-інтерактивні), 
феноменологічні, екзистенціально-гуманістичні.

Змістовий модуль 2. Інтроспективні і диспозиціальні психологічні теорії
Тема 3. Інтроспективна теорія особистості: Уільямс Джемс
Динамічний і процесуальний розгляд психологічних теорій за У.Джемсом, як 

описанням і тлумаченням станів свідомості.
Структура особистості в теорії У.Джемса- структура емпіричного (свідомого) «Я»: 

фізичне «Я»; соціальне»Я»; духовне»Я»; Чисте»Я».Емпіричне життя і динаміка в теорії 
особистості.

Потік свідомості.
Якость свідомості.
Поняття особистості.

Тема 4. Коституціональні теорії особистості: Єрнст Кречмер, Уільям Г. Шелдон
Теорія і структура особистості за Е.Кречмером.
Структура особистості як психобіологічна, укорінена в спадковості і саме тілесна 

конституція структурує особистість.
Особистості і характер, як тотожні поняття.
Конституційні типи: астенічний, пікнічний, атлетичний.
Типи темпераменту,описуючі динаміку особистості: циклотомічний, шизотомічний, 

іксотимічний.
Теорія особистості за У.Шелдоном- структура тіла являється первинною 

детермінантою поведінки.
Поняття морфо генотип, фенотип, соматотип.
Складові структури особистості (соматотип): Ендоморфність; Мезоморфність; 

Ектоморфність.
Динаміка особистості за теорією У.Шелдона, розглядання в термінах «характеристик 

особистості».
Три групи характеристик темпераменту: вісцеронія, соматонія, церебротонія.

Тема 5. Персоналітична теорія особистості: Вільям Штерн
Персоналітична теорія, як розглядання особистості в якості єдинства різноманіття. 

Поняття особистості.
Трьохмодальна сруктура особистості.
Психічний розвиток особистості.

Тема 6. Факторні теорії особистості
Факторна теорія характеристик (черт) особистості: Реймонд Кеттел 
Факторний аналіз: поняття, етапи процедури.
Класифікація характеристик (черт).
Основні темпераментні характеристики в теорії Кеттела.
Динаміка особистості в теорії Кеттела 
.Мотиваційні динамічні характеристики..
Факторна теорія типів особистості: Ганс Айзенк



Ієрархічна модель структури особистості.
Основні типии особистості:
Факторна теорія особистості: Дж.П.Гілфорд 
Поняття особистості.
П’ятифакторна модель особистості 
Велика п’ятірка факторів:

Змістовий модуль 3. Глибинні і холістичні теорії особистості 
Тема 7. Юнгіанська теорія становлення свідомого Его: Еріх Нойманн, Джозеф 

Кемпбелл.
Розроблення Юнгіанської теорії особистості в аспекті онтогенетичного розвитку за 

Е.Нойманном, спостереження стадій в розвитку Его.
Три міфологічних цикли міфологічних стадій розвитку свідомості.
Поняття вторинної персоналізації по Е.Нойманну.
Психологічні теорії Джозефа Кемпбелла.

Тема 8. Теорія особистості архетпічної психології: Джеймс Хіллман
Психологічна теорія Д. Хіллман.
Структура особистості.
Побудова особистості із парціальних особистостей

Тема 9. Персонологічна теорія особистості: Генрі Мюррей.
Психодинамічна теорія особистості.
Поняття особистості по Г. Мюррею.
Складність структури особистості.
Динаміка особистості в теорії.
Теорія мотивації, її основні поняття.
Типи потреб по Г.Мюррею.
Детермінанти розвитку особистості.

Тема 10. Психосинтетична теорія особистості: Роберто Ассаджиолі
Схожість і відмінність психосинтетичного погляду з підходами екзистенціальної 

психотерапії.
Структура особистості за Р. Ассаджиолі.
Модель особистості.
Карта-схема «зірка», яка представляє психічні функції.
Стадії особистісного психосинтезу, як направленний процес розвитку особистості.

Тема 11. Онтопсихологічна теорія особистості: Антоніо Менегетті
Психологічна теорія-пізнання внутрішніх механізмів психічної діяльності.
Структура особистості в онтопсихологічних теорія А.Менегетті.
Розвиток особистості, значимість в вікові періоди.

Тема 12. Гуманістична теорія особистості: Абрахам Маслоу
Основні характеристики гуманістичної психології як доктрини.
Положення теорії особистості А.Маслоу.
Теорія мотивації А.Маслоу.
Дві глобальні категорії потреб(мотивів).

Піраміда потреб - модель мотивації Маслоу



Тема 13. Гештальттерапія та екзистенційна психологія
Причини винекнення гештальттеорії, як нової психології школи.
Представники гештальттеорії -  В. Келер, К. Коффка .
Експерименти М. Вертгеймера з сприйняття.
Адаптивні форми поведінки та поняття «інсайт».
Фріц і Лаура Перлз: застосування гештальттеорії для психотерапії, створення 

гештальттерапії.
Гештальттеорія в трактовці Клаудіо Маранхо.
Ролло Мей: екзестенційна психологія.
Холістична доктрина. Гомеостаз та рівновага. Зміст та самоактуалізація.
Практичне застосування гештальт-підходу: виявлення фантазій, робота з 

сновидіннями.

Тема 14. Загальні підходи вивчення теорій сосбистості у вітчизняній психології
Розгляд діяльнісного підходу як основного у вітчизняній психологічній науці ( С.Л. 

Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, Б.Г. Ананьєв).
Концепція відносин особистості А.Ф. Лазурського, В.Н. М’ясищева, теорія 

інтегральної індивідуальності В.С. Мерліна,
Функціонально-динамічна концепція К.К.Платонова,
Концепція А.Г. Ковальова, підхід Д.А.Леонтьєва.
Суб’єктивно-особистісна концепція К. Абульханової-Славської.
Сенсова сфера особистості в теорії Б. Братуся.
Концепція диспозиційної регуляції соціальної поведінки особистості В. Ядова.
Генетична теорія особистості С. Максименка
Теорія формування особистості в онтогенезі Л. Божович.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
и
о
Л

У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс ір л п срс ір
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11

Модуль 1
Змістовий модуль 1.

Сучасні психологічні теорії як наукова навчальна дисципліна
ема 1. Поняття особистості в психології 
[ерсонологія як наука психології 10 2 8 -

Тема 2. Теорії особистості: функції, 
компоненти, види 8 8 -

Усього годин за змістовим модулем 1 18 2 16 -
Змістовий модуль 2.

Інтроспективні і диспозиціальні психологічні теорії

Тема 3. Інтроспективна теорія 
особистості: Уільямс Джемс 10 2 8



Тема 4. Коституціональні теорії 
особистості: Єрнст Кречмер, Уільям Г. 
Шелдон

8 8

Тема 5. Персоналітична теорія 
особистості: Вільям Штерн 10 2 8

Тема 6. Факторні теорії особистості 8 8
Усього годин за змістовим модулем 2 36 4 32

Змістовий модуль 3.
Глибинні і холістичні теорії особистості

Тема 7. Юнгіанська теорія становлення 
свідомого Его: Еріх Нойманн, Джозеф 
Кемпбелл.

6 6 -

Тема 8. Теорія особистості архетпічної 
психології: Джеймс Хіллман 6 6 -

Тема 9. Персонологічна теорія 
особистості: Генрі Мюррей 8 2 6 -

Тема 10. Психосинтетична теорія 
особистості: Роберто Ассаджиолі 8 2 6 -

Тема 11. Онтопсихологічна теорія 
особистості: Антоніо Менегетті 8 8 -

Тема 12. Гуманістична теорія 
особистості: Абрахам Маслоу 8 8 -

Тема 13. Гештальттерапія та 
екзистенційна психологія 6 6

Тема 13. Загальні підходи вивчення 
теорій особистості у вітчизняній 
психології

10 2 8

Усього годин за змістовим модулем 3 66 2 2 54 -
-

ІНДЗ -  КР
РАЗОМ: 120 8 4 108

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
Факторні теорії особистості

2

2 Неофрейдизські теорії особистості
3 Здійснити порівняльний аналіз зарубіжних теорій особистості, 

представити отримані результати у вигляді схеми або таблиці
2

4 Визначити актуальні проблеми вітчизняних теорій особистості

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Не передбачені навчальним планом



7. Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
1. підготовка до аудиторних занять -  10 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  50 год.
Усього 80 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Підготувати інформаційні повідомлення про вітчизняні теорії 
особистості

10

2 Здійснити порівняльний аналіз вітчизняних теорій особистості, 
представити отримані результати у вигляді схеми або таблиці

10

3 Провести і проаналізувати результати дослідження сенсожиттєвих 
орієнтацій особистості

10

4 Підготувати інформаційні повідомлення про зарубіжні теорії 
особистості

10

5 Проаналізувати стимул-реактивну теорію особистості Дж. Долларда 
та Н. Міллера

10

6 Підготувати інформаційні повідомлення про визначення і зміст 
поняття особистість

8

7 Мотивація особистості: прагнення до перевершення та соціальний 
інтерес за А.Адлером.

8

8 Загальні підходи вивчення теорій сосбистості у вітчизняній 
психології..

8

9 Основні уявлення К.Юнга: установки, психологічні функції та типи 
особистості.

10

10 Вплив порядку народження дитини в сім’ї на розвиток особистості за 
А.Адлером.

10

11 Основні принципи та поняття соціокультурної теорії К.Хорні. 10
Разом 104

7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми 
навчання дозволяє їм набути навичок сомостійної дослідної роботи по темі, аналізувати 
обговорювати й закріплювати теоретичний матеріал з психології особистості, оволодівати 
навичками дискусії, аргументації та переконання.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента 
(якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 
60 або 80 так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг 
контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів учнівського зошита.

Теми контрольних робіт

Варіант1.
1. Поняття особистості в психології. Повсякденне розуміння феномена особистості.



2. Що об'єднує і відрізняє поняття людина, індивід, особистість, індивідуальність
3. У чому виявляється індивідуальність
4. Я вважаю себе особистістю (поки не особистістю), тому що... Для відповіді на це 

питання я використовував (ла) такі теоретичні аспекти...
5. Методика “Визначення та опис Я-концепції”. Аналіз, висновки.

Варіант 2.
1. Як Ви розумієте такий феномен у психології особистості, як “психологічний 

захист”
2. На фоні яких процесів актуалізується це явище
3. Що впливає на процес застосування психікою такого способу реагування, як 

психологічний захист.
4. Чого “добивається” психіка в результаті такого способу реагування
5. Наведіть приклади механізмів психологічного захисту.

Варіант 3.
1. Емпіричне життя і динаміка в теорії особистості за У. Джемсом.

2. Велика п’ятірка факторів, розкрити поняття і основні фактори, які до неї входять.

3. Стадії особистісного психосинтезу, як направленний процес розвитку особистості 
за Ассаджиолі.

4. Розвиток особистості, значимість в вікові періоди по А.Менегетті.

5. Андре Роше, сутність йог психологічної теорії.

6. Визначити до яких психологічних теорій відносяться ці напрями.

Варіант 4.
1. Поняття "свідомого", "надсвідомого", "безсвідомого" в теорії З.Фрейда.

2. Типологія особистостей в теорії К. Юнга.

3. Поняття "особистісне безсвідоме" и "колективне безсвідомев теорії К. Юнга. 
Поняття архетипу, основні архетипи

4. Поняття соціального інтересу в теорії А. Адлера.

5. Психологічений ріст и прешкоди росту в теорії А. Адлера.

Варіант 5.
1. Співвідношення і інтеграція теорій особистості
2. Загальна характеристика видів сучасних теоретичних
3. Реалізація і можливості емпіричної валідизації.
4. Компоненти теорії особистості за В.Франклом:
5. Міжособистісні феномени Р. Лейнг

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Сучасні психологічні теорії» 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.



При викладенні лекційного матеріалу перевага надається лекції-диспуту, лекції з 
елементами проблематизації. Використовуються мультимедійна презентація. наукові 
документальні фільми, дискусійне обговорення проблемних питань;

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 

письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми студентам пропонується 
9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої альтернативної форми (простого множинного 
вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 3-5 тестів закритої форми множинного вибору 
з однією правильною відповіддю з 4-х можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з 
однією правильною відповіддю з 4-х можливих.

Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) 
захищається перед викладачем.

Підсумковий контроль знань -  екзамен.
1. Яким психологічним концепціям властиві такі підходи до людини
а) “людина як велике поле свідомості, духовна і космічна істота”;
б) “людина реагуюча”;
в) “людина гармонійна”;
г) “людина невротична, конфліктна”;
д) “людина, яка пізнає”.
2. Про те, що структура особистості включає ВОНО, “Я” і “Над-Я”, стверджує
а) когнітивна психологія;
б) психоаналіз;
в) трансперсональна психологія;
г) усі відповіді правильні.
3. Персонологія — це наука про:
а) взаємостосунки в колективі;
б) про людину;
в) про риси особистості;
г) про особистість.
4. Психологічний захист:
а) підтримує Я-концепцію індивіда;
б) спотворює сприйняття оточуючого світу;
в) знижує травматичність стресора;
г) усі відповіді правильні.
5. Назвіть вітчизняного психолога, який вперше у відкритій формі поставив питання 

про структуру особистості:
а) Б.Г. Ананьев;
б) А. Н. Леонтьев;
в) Д. А. Леонтьев;
г) В. Н. Мясищев.
6. Формула “стимул-реакція” ^-К ) відбиває:
а) гуманістичний підхід;
б) когнітивний підхід;
в) біхевіористський підхід;
г) усі відповіді неправильні.
7. Ким був детально описай параметр інтроверсии — екстраверсії?
а) 3. Фрейдом;
б) К. Юнгом;
в) В. Вундтом;
г) А. Адлером.
8. Толмен увів у схему ^-К ) перемінну J-психічні процеси індивіда, що залежать від:



а) спадковості;
б) фізіологічного стану;
в) минулого досвіду і природи стимулу;
г) усі відповіді правильні.
9. Основний внесок в концепцію відносин вніс:
а) б. Р. Ананьев;
б) А. Н. Леонтьев;
в) В. Н. Мясищев;
г) З. Л. Рубінштейн.
10. Біхевіоризм описує:
а) сценарну поведінку;
б) звичну поведінку;
в) дослідницьку поведінку;
г) усі відповіді правильні.
11. В основі концепції особистості В. С. Мерлина лежить положення про:
а) двох тісно зв'язаних між собою совокупностей слідів, з яких одна

тісно пов'язана з органічною, а інша — з соціальною сферою;
б) динамічній багаторівневій системі взаємних зв'язків і організації

властивостей особистості;
в) про розгляд процесів розвитку і становлення особистості як послідовному 

переході від елементарних, неусвідомлюваних або частково неосозна
ваемых потреб до потреб опосередкованих;

г) про деякі обмежувачі, задаючі конкретні встановлення, яким
потрібно слідувати і які можна виконати або не виконати.

12. Психологи, які працюють у когнітивній психології, вважають, що:
а) людина не механічно реагує на внутрішні і зовнішні чинники;
б) людина постійно аналізує інформацію про реальну дійсність;
в) людина пізнає світ поступово, проходячи ряд послідовних етапів;
г) усі відповіді правильні.
13. Назвіть автора концепції інтегральної індивідуальності особистості:
а) В. Н. М’ясищев;
б) А. Н. Леонтьев;
в) Би. Р. Ананьев;
г) В. З. Мерлін.
14. Когнітивна теорія особистості виходить з положення, що вчинок людини 

включає:
а) саму дію;
б) думки;
в) почуття;
г) усі відповіді правильні.
15. В розумінні Д. А. Леонтьева основу екзистенціального рівня структури 

особистості складають наступні поняття:
а) духовність;
б) свобода;
в) значення життя;
г) відповідальність.
16. Гуманістична теорія особистості вивчає людину, базуючись на
а) її вчинках;
б) ієрархії потреб;
в) прагненні до самоактуалізації;
г) усі відповіді правильні.
17. К.К.Платонов виділяє в структурі особи наступну кількість підструктур:



а) 5;
б) 3;
в) 4.
г) 6.
18. Самоактуалізація особистості можлива, якщо
а) відбувається повне прийняття реальності;
б) відбувається прийняття себе й інших;
в) людина постійно розвиває себе і свої можливості;
г) усі відповіді правильні.
19. В чиїй концепції вивчення психічного вигляду особистості припускається 

рішення трьох питань: чого хоче особистість? що може особистість? що є особистість?
а) б. Р. Ананьева;
б) А. Н. Леонтьева;
в) В. Н. Мясищева;
г) З. Л. Рубінштейна
20. Розвиток особистості гальмує
а) активне використання захисних механізмів;
б) усвідомлення деструктивних елементів в особистості та поведінці;
в) адекватна самооцінка;
г) усі відповіді неправильні.
21. Хто нз зарубіжних психологів запропонував одне з перших визначень 

особистості?
а) Р. Олпорт;
б) А. Адлер;
в) з. Фрейд
г) В. Франкл;
д) Р. Ассаджіолі.
22. Трансперсональна психологія виділяє такі головні рівні
а) фізичний і біологічний;
б) психологічний і тонкий;
в) причинний та абсолютної свідомості;
г) усі відповіді правильні.
23. Хто із зарубіжних персонологов виділяє в структурі особистості наступні 

компоненти: Его, Особисте безсвідоме. Колективне несвідоме?
а) А. Адлер;
б) Р. Ассаджіолі;
в) До. Юнг;
г) До. Хорні;
24. Ассаджіолі, розробивши психосинтез, вважав, що поле свідомості включає
а) вищі почуття і здібності;
б) аналізовані почуття, думки і спонукання;
в) поле свідомості асимілює досвід раніше, ніж він досягне свідомості;
г) усі відповіді неправильні.
25. В. Франкл є представником:
а) когнітивного напряму;
б) гештальт-психології;
в) гештальт-терапин;
г) екзистенціального напряму.
26. Трансперсональна психологія базується на положенні, що людська душа
а) приречена на постійне страждання;
б) постійно компенсує відсутні елементи;



в) наділена значущістю духовного і космічного вимірів і можливостей для еволюції 
свідомості;

г) усі відповіді неправильні.
27. Психологічні і тілесні травми, пережиті людиною протягом життя
а) можуть бути забуті (витиснуті) на свідомому рівні;
б) зберігаються в несвідомій сфері психіки;
в) впливають на розвиток емоційних і психосоматичних розладів і порушують 

здатність до адаптації;
г) усі відповіді правильні.
28. Сфера несвідомого, названа С. Гроффом перинатальною
а) відбиває дійсну травму народження;
б) пов'язана з високим емоційним і фізичним стресом та болем у період народження;
в) створює резерв тяжких емоцій і тілесних відчуттів, становлячи потенційне 

джерело ментальних порушень;
г) усі відповіді правильні.
29. Хто із зарубіжних психологів вводить поняття субособистості або 

підособистості?
а) 3. Фрейд;
б) До. Роджерс;
в) А.Адлер
г) Р. Ассаджіолі;
30. До механізмів психологічного захисту 3. Фрейд зараховував
а) свідоме перекручування реальності;
б) раціоналізацію;
в) комплекс неповноцінності;
г) усі відповіді неправильні.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Історико -  філософські засади психології», 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, 

послідовність тощо);
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) 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 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.



Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаної і 
захищеної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та екзамену 
(табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання
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Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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1. Гордеева О. Измененные состояния сознания и культуры: Хрестоматия, М.: 2009. -  336 с.
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11.3. Інформаційні ресурси
1. http://westudents. com. ua/knigi/529-psihologya-osobistost-stolyarenko-ob. html
2. http://repository. dnu. dp. ua: П00/?page =inner_material&id=246
3. http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-38-54/32-2010-08-30-11-31- 

52/1126-2011-02-09-14-53-37
4. http://www. кnigiкratкo. m/artides/17-luchsЫh-knig-vetikih-psihologov- 

kotoryeizmemU-nashu-realnost
1. twirpx.com/file/524552/
2. kinigi.tr200.rU/f.php7f_ р=0
3. student-library.net/.../86-1-0-1043
4. alleng.ru/edu/philos3.htm
5. monsimulacres.at.ua/load/12
6. ladoshki.com/7books_29
7. chitalka.info/gumaniratni_nauki.html
8. konspect.com/philosophy. Н ш1
9. iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba
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