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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі зобов’язані: дотримуватися вимог 

законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види навчальних 

занять; вчасно інформувати деканат про неможливість відвідувати 

навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки тощо через 

поважні причини; подати підтверджувальні документи, що засвідчують 

поважну причину, яка унеможливила відвідування навчальних занять, 

складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; ліквідовувати 

академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива. Здобувачі проявляють здатність до здійснення 

творчого підходу у діяльності, що проявляється у гнучкості мислення, 

умінні швидко і без внутрішніх зусиль переключатись з однієї ідеї на 

іншу, генерувати нові ідеї, прагненні до винаходів, творчості, зокрема і в 

науковій діяльності. 

Що будемо вивчати? Умови формування творчого наукового процесу. Системний підхід як 
напрям наукового пізнання й психологічної практики. Теоретичне й 

практичне підґрунтя для творчого, ефективного, кваліфікованого 

проведення наукових досліджень. Розвиток й актуалізацію науково- 
творчого потенціалу особистості. 

Чому це треба вивчати? Для розкриття психологічних умов формування творчого наукового 
процесу; формування теоретичного й практичного підґрунтя для творчого, 

ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень 
аспірантами; розвитку й актуалізації науково-творчого потенціалу 
особистості. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність аналізувати сучасні психологічні проблеми, особливості 

розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного 

дослідження. 

Здатність аналізувати результати науково-дослідної роботи та 

визначати перспективні напрями досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни   студенти   мають   сформувати, 
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 вдосконалити такі soft skils: 
- комунікативні навички; 

- емоційний інтелект; 

- стресостійкість; 

- позитивне мислення; 

- вміння керувати емоціями. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здійснювати адаптацію та модефікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

Уміти реалізовувати творчі  дослідницькі проекти у різних сферах 

суспільного життя. 

Вміння використовувати творчий підхід у виборі методик наукового 

дослідження. 

Зміст дисципліни Творчість як процес прийняття нестандартних рішень. 
Творчий підхід до визначення парадигми наукового дослідження. 

Критичне переосмислення вітчизняних та зарубіжних доробків з обраної 

проблематики. 

Вплив   особистості   дослідника   на   творчий   підхід   у науковому 

дослідженні. 

Вибір методології як основи креативного підходу до дослідження. 

Креативність у формулюванні гіпотези, мети, завдань, об’єкту та 

предмету наукового дослідження. 

Творчість у виборі методик наукового дослідження. 
Неординарний підхід до практичного застосування отриманих 

результатів. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 
самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки філософія науки та інновацій, сучасні проблеми психологічної теорії та 
практики, методологія та методика наукових досліджень, методика 
викладання психологічних дисциплін у вищій школі. 
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