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Ступінь освіти Бакалавр 

Освітня програма Політологія 

Тривалість 

викладання  5 семестр 

Заняття:   

Лекції 2 години на тиждень 

Практичні заняття 1 години на тиждень 

Мова викладання українська 

 

Кафедра, що викладає 

 

Філософії і педагогіки 

  Інформація про викладача: 

  

 

Пазиніч Юлія Миколаївна  

Посада: доцент кафедри філософії і педагогіки 

Вчена ступінь: кандидат політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Персональна сторінка: 

https://filosof.nmu.org.ua/ua/staffua/Julia%20Pazynich.php?clear_c

ache=Y  

E-mail:  pazynich@nmu.one  

 

1. Анотація до курсу 

Дисципліна «Психологія» охоплює широкий спектр явищ, пов'язаних з психічної 

діяльністю людини. В основі розвитку психології людини лежить постійно підсилює 

інтерес до природи людського буття, умовам його розвитку та формування в 

людському суспільстві. 

Область явищ, що вивчається психологією, величезна, сюди входять процеси, 

стану і властивості людини, які мають різну ступінь складності. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – вивчення законів психічної діяльності, сутності 

психічних явищ і їхньої ролі в пізнанні людиною самої себе та навколишнього 
світу. 

Завдання курсу 

 оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом 

психології, засвоєння основних понять та розвиток понятійного мислення;  

 формування знань про закономірності розвитку і функціонування психіки 

як особливої форми життєдіяльності, основні фізіологічні та психологічні 

основи психічної діяльності та загальні закономірності розвитку 

особистості;  

 ознайомлення студентів з факторами розвитку особистості, умовами її 

становлення;  
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 ознайомлення студентів з основними властивостями та закономірностями, 

віковими та індивідуальними особливостями розвитку уваги, відчуттів, 

сприймання, мислення та уяви людини. 

 

3. Результати навчання. 

Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння дисципліни 

зводяться до наступних навичок і умінь: 

 Аналізувати психологічні теорії та визначати особливості людської 

поведінки.  

 Діагностувати власний стан та стан і настрої інших людей, рівень 

психологічної напруги 

 Здійснювати корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, 

мотивації, рис характеру, здібностей і переконань. 

 Здійснювати ефективну комунікацію  

 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 

1. Психологія як наука. Предмет психології 

2. Визначення психіки. Основні функції психіки 

3. Психологія особистості 

4. Пізнавальні процеси 

5. Емоційно-вольові процеси 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 . Основні психологічні теорії та наукові напрямки психології. Методи 

психології  

2. Співвідношення свідомого і несвідомого психіки. 

3. Основні характеристики здібностей, темпераменту та характеру особистості 

4. Основні характеристики пізнавальних процесів 

5. Основні характеристики емоційно-вольових процесів. Управління емоціями.  
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на office 365.  

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 
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6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів у 

кожному з двох модулів. 

Поточна успішність з дисципліни в цілому за семестр складається з успішності 

за дві чверті, кожна з яких оцінюється максимально у 100 балів.  

А саме: 

1 чверть – практичні заняття – 70 балів + контрольна робота – 30 балів. 

2 чверть – практичні заняття – 70 балів + контрольна робота – 20 балів + захист 

реферату – 10 балів. 

Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 

балів (середньозважена оцінка за дві чверті). 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав менше 

60 балів та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Екзамен відбувається у формі тестування з використанням 

дистанційної платформи 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4015. Білети для 

підсумкового контроля включають тестові запитання. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 100 балів є максимальною кількість балів за 

екзамен. 

 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

Поточний контроль (тестові завдання) оцінюється: 

 1 бал за правильну відповідь; 

 0 балів за неправильну відповідь 

Критерії оцінювання індивідуального завдання включають: 

 захист роботи (включає відповідь на контрольні запитання);  

 правильне оформлення звіту та своєчасне його подання – 10 балів; 

 несвоєчасне, не правильне оформлення – 8 балів; 

 погане володіння матеріалом, поданим у рефераті – 5 балів;  

 неволодіння матеріалом, поданим у рефераті – 2 бали. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4015
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.7. Участь в анкетуванні  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які 

буде розіслано на університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою 

складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів 

викладання та врахувати пропозиції стосовно покращення змісту навчальної 

дисципліни «Політична психологія».  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Вітенко, І.С. Основи психології: підруч. для студ. / І.С. Вітенко. – Вінниця: 

Нова книга, 2008. – 256 с. 

2. Загальна психологія [Текст]: підручник / за ред. С.Д. Максименка. – Вінниця: 

Нова книга, 2006. – 688 с. 

3. Загальна психологія [Текст]: підручник / О.В. Срипенко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с. 

4. Корольчук, М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / В.М. 

Крайнюк, В. М. Марченко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2006. – 320 с. 

5. Пазиніч, Ю.М. Психологія: навч. посібник (електроний ресурс) / 

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=650 

6. Пазиніч, Ю.М. Психологія: навч. посібник / Ю.М. Пазиніч, Т.М. Калюжна. – 
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Д.: НГУ, 2012. – 156 с. 

7. Психологія: навч. посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, 

В.Л. Зливков та ін.; / за ред. О.В. Винославської. – 2-ге вид. – К.: Фірма 

ІНКОС, 2009. – 390 с. 


