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Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (22 год.), самостійна робота (110 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (140 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Вони передбачають самостійне виконання аспірантами завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання. Списування забороняється. 

Забороняється публікувати відповіді на питання, що використовуються для 

оцінювання знань здобувачів. Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату, тому мають бути достовірні посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень. Наявність у роботах плагіату є підставою для 

отримання аспірантом незадовільної оцінки та повторного виконання завдання. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Забороняється 

пропускати лекції та практичні заняття без поважних причин. За об’єктивних 

причин, які підтверджені відповідним документом, навчання може відбуватися в 

онлайн / змішаній формі. Перескладання модулів також відбувається за наявності 

поважних причин, що підтверджуються документально. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчому рівні. 

Самостійна робота та опрацювання літературних джерел є необхідною умовою для 

вивчення курсу.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання індивідуальних 

завдань творчого характеру аспірант має досліджувати та аналізувати інноваційні 

форми та методи, які використовуються в психології та педагогіці, а також 

пропонує власні ідеї для освітніх інновацій. 

Що будемо вивчати?  Загальні основи  теоретико-методологічних засад сучасної психології та соціально-

психологічних досліджень; питання розвитку особистості та колективу.  
Чому це треба вивчати?  Для формування систематизованих знань про основні поняття методології науки та 

загальний категоріальний апарат психології;  закріпити уявлення про структуру 

психології як системи знань; допомагає сформувати уявлення про парадигми 

психологічної науки (проблеми предмету, методу, пояснення); забезпечує 

підготовку майбутнього психолога; розвиток професійного мислення та 

професійних компетентностей, необхідних для ефективної роботи у сучасному 

суспільстві.  
Яких результатів можна 

досягнути?  

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності з використанням 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити 

психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; визначати 

перспективи подальших досліджень. 

Знати та переосмислювати існуючі та/або створювати (за потреби) нові теоретичні 

моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів 

наукового дослідження. 

Уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної роботи, 

визначати перспективи подальших наукових розвідок. 
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Уміти полілогічно взаємодіяти зі світовою науковою спільнотою та громадськістю 

з проблематики дослідження. 

 Уміння працювати над власним професійним та особистісним розвитком та 

вдосконаленням, визначати свої професійні можливості перспективи та виявляти 

прагнення до підвищення професійної кваліфікації та професійної мобільності. 

Навички Soft-skills: ситуаційна обізнаність, комунікативна 

компетентність,автономність та відповідальність щодо наукової діяльності, вміння 

виступати перед аудиторією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність застосовувати кращі практики у професійній діяльності. 

Критичність та самокритичність. Здатність особистої відповідальності та незалежної 

наукової позиції. 

Здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні 

психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, 

груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження. 

Здатність критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок із дотриманням належної академічної та 

професійної доброчесності. 

Здатність ініціювати та брати на себе відповідальність в інноваційних комплексних 

проектах місцевого (регіонального) та\або державного значення. 

Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, оцінювання рівня 

власної фахової компетентності та підвищення професійної кваліфікації та професійної 

мобільності. 

Здатність до викладацької діяльності в межах психологічних наук, базові уявлення про 

сучасні стандарти та процеси здійснення освітньої політики та їх психологічне 

осмислення. 
Зміст дисципліни Теоретико-методологічні засади сучасної психології. 

Методологія суб’єктно-вчинкового підходу. 

Психологія науки. 

Особистість та її розвиток у соціально-психологічному вимірі.  

Психокультура української ментальності. 

Проблеми професійної ідентичності практичних психологів. 

Творчість як психологічна проблема. 

Творчість як психічний процес. 

Діагностика та активізація творчих здібностей. 
Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, наукових джерел, підготовка повідомлень, 

виконання завдань до практичних занять та ІНДЗ, проходження модульного та 
підсумкового тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Українська наукова мова, іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні, 

філософія науки та інновації, методологія та методика наукових досліджень 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, теми для самостійного опрацювання, 

модульне та підсумкове тестування, ІНДЗ. 
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