
 

 
 



 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча програма навчального модуля «Соціальна психологія особистості» 

розроблена  відповідно до нових вимог Закону України «Про вищу освіту» (1 

липня 2014 р.) щодо підготовки конкурентноспроможних фахівців для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, які спроможні успішно 

вирішувати соціально-психологічні проблеми особистості.  

Означена програма є нормативним документом Київського університету 

імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та 

педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми підготовки  

фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 

«Психологія»   

 Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати майбутній  

психолог з навчального модуля «Соціальна психологія особистості», алгоритм 

вивчення навчального матеріалу, необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

«Соціальна психологія особистості» є обов’язковим модулем   професійної 

підготовки психологів першого рівня вищої освіти. Її вивчення передбачає 

формування у них загально-професійних та спеціалізовано-професійних 

компетенцій, таких як: 

 академічних (опанування студентами системою  базових уявлень і  знань 

про сутність поняття особистість, основні психологічні напрямки її дослідження 

та специфіку аналізу представниками соціальної психології); 

 організаційних (здатностей планувати, організовувати, координувати, 

контролювати та оцінювати свою власну діяльність та діяльність інших суб’єктів 

соціальної взаємодії); 

дослідницьких (здатностей володіння науковими методами дослідження 

основних проблем особистості). 

Окрім того,  вивчення курсу передбачає формування у студентів важливих 

соціально-особистісних компетенцій:  

самоосвітніх (здатності до адекватної самооцінки та самокритики;  

здатності навчатися та розвиватися впродовж усього життя, усвідомлення  

механізмів гармонізації особистісного розвитку);  

світоглядних (розуміння закономірностей соціалізації особистості; 

усвідомлення необхідності дотримання гуманних принципів роботи при 

вирішенні особистісних проблем клієнтів);  

комунікативних (здатності до конструктивного міжособистісного 

спілкування, толерантності, адаптивності, розуміння законів міжособистісної 

взаємодії, уміння працювати в команді).   

  Мета навчального модуля: формування фахових компетенцій майбутніх 

психологів, зокрема забезпечення майбутніх психологів знаннями з соціальної 

психології особистості та озброєння, на основі теоретичних знань, уміннями і 

навичками вирішення проблем особистості на практиці.   

Завдання навчального модуля: 



 Ознайомити студентів з сутністю поняття особистість, основними  

напрямками її дослідження в соціальній психології. 

 Формувати у студентів розуміння природи і специфіки проблем, які 

виникають в особистості на різних етапах її соціалізації. 

 Розкрити  особливості входження особистості в соціальну групу та 

становлення її соціальної поведінки. 

  Навчити майбутнього фахівця застосовувати методи дослідження 

особистості.  

 Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати соціально-психологічні проблеми особистості, гармонізувати її 

розвиток.  

  У результаті засвоєння змістових модулів студенти повинні знати: 

 сучасні характеристики феномена особистості у соціальній психології; 

  основні моделі особистості у зарубіжній та вітчизняній психологічній 

науці;  

  психологічні підходи до проблеми соціалізації особистості; 

 соціально-рольові характеристики особистості, чинники формування 

її соціальної поведінки; 

 методи дослідження особистості та закономірності гармонізації її 

зростання. 

На основі цих знань під час семінарських та практичних занять,   

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

 дотримуватися певного методологічного підходу до психологічного 

дослідження особистості клієнта; 

  використовувати систему адекватних одиниць аналізу проявів 

особистості в контексті її життєвого шляху; 

 визначати основні проблеми соціалізації особистості, психологічні 

механізми детермінації її поведінки; 

 знаходити найбільш продуктивний шлях до вирішення проблем певного 

типу особистості;   

  визначити психологічні параметри вивчення і оцінки сформованості  

активної життєвої позиції особистості, закріплювати її потребу в 

самоствердженні і самовираженні; 

  враховувати індивідуальність, неповторність, внутрішній потенціал 

самотворення особистості. 

Навчальний модуль «Соціальна психологія особистості» передбачає тісний 

зв’язок з іншими модулями навчальної дисципліни «Соціальна психологія» та 

такими галузями психологічного знання: загальною психологією, педагогічною 

психологією, психологією розвитку. 

Обсяг навчального модуля «Соціальна психологія особистості», 

відповідно до навчального плану, становить  90 год., із них 16 год. – лекції, 16 

год. – семінарські заняття, 10 год. – практичні заняття, 6 год. – модульний 

контроль, 42 год. – самостійна робота. 

  



 

 

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

найменування 

спеціальності, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» Нормативна 

 Код та найменування 

спеціальності 

053 «Психологія» 

  

Змістових модулів – 3 

 

Рік підготовки 

      3-й   

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

5-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

16 год.   

Семінарські 

16 год.   

Практичні заняття 

10 год.  год. 

Самостійна робота   

42 год.   
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Змістовий модуль І.  

Феномен особистості в соціальній психології 

1  Особистість з погляду соціальної психології  13  2   2    9  

2  Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній 
соціальній психології   

15  2  2 2   9  

   2       2 
 разом 30  4 2 4  18 2 

Змістовий модуль ІІ.  
Особистість в системі соціальних зв’язків 

 
3 Соціально-психологічні проблеми соціалізації 

особистості 

17  4 2 4  7  

4 Соціально-рольові характеристики особистості 11  2   2  7  

  2       2 

Разом 30   6  2 6    14 2  

Змістовий модуль ІІІ.  

Проблеми особистісного зростання та самотворення 

 
5 Регуляція соціальної  поведінки особистості 13  4  2 2    5  

6 Духовний розвиток та самотворення 

особистості 

15  2 4 4  5  

  2       2 

Разом 30     6  6 6   10 2 
Разом до навчального модуля 90   16 10 16  42 6 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМА 

Змістовий модуль І. Феномен особистості в соціальній психології 
Лекція  1. Особистість з погляду соціальної психології  (2год.)  

Створення психологічно обумовленої стратегії та  тактики вивчення 

особистості. Історія дослідження проблеми особистості. Основні сучасні підходи 

до пізнання феномена особистості у  соціальній психології. 

Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 

Проблема соціального і біологічного в особистості. Ототожнення 

особистості з її ставленнями. Визначення особистості як сукупності суспільних 

відносин. Біосоціальна суть особистості.  

Соціально-психологічні якості особистості. Атрибути особистості: 

свідомість, динамічність, активність, неповторність. Ознаки особистості.  

Простори існування та структура особистості. 

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, активність 

особистості, соціально-психологічна компетентність особистості. 

Семінар1. Особистість з погляду соціальної психології.  

 

Лекція 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 

психології  (2год.)  

Загальна характеристика соціально-психологічних теорій особистості 

(біхевіоризм, необіхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, гуманістична 

психологія, інтеракціонізм). 

 Аналіз зарубіжних моделей особистості. Підходи до структури особистості. 

Детермінанти соціальної поведінки. 

Основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній психологічній 

науці.  

 Порівняльна характеристика основних моделей особистості представників 

різних психологічних шкіл.  

Основні поняття: система конструктів, система рис, система особистісних 

смислів, теорії особистості. 

Семінар 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 

психології. 

 Практичне заняття 1. Проблема особистісної зрілості  у різних 

психологічних школах. 

 

Змістовий модуль ІІ.  Особистість в системі соціальних зв’язків 
Лекція 3-4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості 

(4год.) 

 Поняття соціалізації особистості. Первинна та вторинна соціалізація 

особистості. Структура процесу соціалізації. Різні підходи до визначення етапів 

соціалізації. Зміст процесу соціалізації в різних наукових напрямках.  Сфери 

соціалізації: діяльність, спілкування, самосвідомість. Критерії соціалізованості 

особистості.  Інститути та агенти соціалізації.   



 Основні механізми соціалізації. Стихійні та цілеспрямовані механізми 

соціалізації. Механізми «зсування мотиву на ціль», ідентифікація, наслідування, 

прийняття та засвоєння соціальних ролей, навіювання, переконання, соціальна 

фасилітація, конформність.  

Соціалізація, десоціалізація, ресоціалізація та адаптація особистості. 

Формування захисних функцій особистості у процесі соціалізації. 

  Гендер як психологічна і соціальна характеристика чоловіків та жінок, що 

формується в процесі соціалізації. Провідні чинники гендерної соціалізації.  

Соціалізація у віковій періодизації особистості. 

  Основні поняття: соціалізація, десоціалізація, ресоціалізація, 

наслідування, навіювання, переконання, рефлексія, ідентифікація, соціальна 

фасилітація, конформність, гендер. 

 Семінар 3-4. Соціалізація особистості. 

Практичне заняття 2. Моделі соціалізації особистості. 

 

Лекція  5. Соціально-рольові характеристики особистості (2год.)  

  Особистість у групі. Специфіка входження особистості в групу. Соціальні 

норми. Фаза адаптації. Фаза індивідуалізації. Фаза інтеграції. 

 Соціально-рольові характеристики особистості. Соціальний статус як 

показник місця особистості у суспільстві та її приналежності до певних груп. 

Влада й авторитет.  Престиж. Показники престижу. Соціальна позиція. 

Соціальна роль. Форми рольової ідентичності: статева; етнічна; групова; 

політична. Соціальний ранг. 

Основні поняття: адаптація, індивідуалізація,  інтеграція, соціальний 

статус, соціальна роль, соціальна позиція.  

Семінар 5. Особистість у групі. 

 

 Змістовий модуль ІІІ.  

Проблеми особистісного зростання та самотворення 

Лекція 6-7.  Регуляція соціальної   поведінки особистості (4год.) 

Поняття соціальна поведінка особистості. Особливості регулювання 

суспільної поведінки особистості. Зовнішні чинники регуляції поведінки 

особистості. Елементи системи громадського контролю поведінки собистості: 

технологічний; інституційний; моральний.  

Особистість  як   суб'єкт громадського контролю. Моральна свідомість. 

 Я-концепція як механізм регуляції поведінки особистості.Становлення «Я-

концепції». Структура самосвідомості: самопізнання, самооцінка, самоконтроль. 

Наслідки позитивної і негативної самооцінки. Механізми формування самооцінки. 

Самоконтроль, відмінності між людьми з високим і низьким самоконтролем. 

Самоповага. Самоефективність.  

Соціальна установка як регулятор соціальної поведінки людини. 

Дослідження структури атитюду: когнітивний (пізнавальний), афективний 

(емоційний) та поведінковий (конативний) компоненти. 



Теорія регуляція соціальної поведінки особистості  В. А. Ядова. 

Основні поняття: соціальна поведінка, моральна свідомість, 

самосвідомість, «Я-концепція», самооцінка, самоконтроль,  самоповага, атитюд.      

Семінар 6.   Соціальна поведінка особистості. 

Практичне заняття 3. «Я концепція» як детермінанта соціальної 

поведінки особистості. 

 

Лекція 8. Духовний розвиток та самотворення особистості (2год.) 

Соціальне життя сучасної особистості. Соціально-психологічні практики 

особистісного життєконструювання у сучасному світі. Спосіб життя особистості. 

Стиль життя. Поняття духовність особистості. Складові духовності особистості. 

Духовний розвиток особистості.  

Особистісний зміст психологічних проблем. Виміри соціально-

психологічних проблем особистості (підструктура спілкування, підструктура 

спрямованості, підструктура характеру, підструктура самосвідомості, 

підструктура досвіду тощо). 

 Механізми гармонізації особистісного розвитку. 

  Основні поняття: духовність, духовний розвиток особистості, 

життєконструювання, гармонізація особистісного розвитку, спрямованість 

особистості. 

Семінар 7.  Духовний розвиток  особистості 

Семінар 8.  Самотворення особистості. 

Практичне заняття 4-5. Методи гармонізації особистісного 

становлення.     

 

   

   

  
  



 

 

ІV. Навчально-методична карта навчального модуля 3 «Соціальна психологія особистості» 

Разом: 90 год., із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, 10 год. – практичні заняття, 6 год. – 

модульний контроль, 42 год. – самостійна робота. 

 
Назва змістового модуля Феномен особистості в соціальній 

психології 

ня 

Особистість в системі 

соціальних зв’язків 

 

Проблеми особистісного зростання та 

самотворення  

Кількість балів за  

модуль 

55 б 67 б 89 б 

Теми лекцій 1. 1. Особистість з погляду   

соціальної психології 

2. Моделі особистості в зарубіжній і 

вітчизняній соціальній психології 

 

2б 

3-4. Соціально-психологічні 

проблеми соціалізації особистості   

5.Соціально-рольові характеристики 

особистості 

 

3б 

6-7. Регуляція соціальної  поведінки 

особистості 

8. Духовний розвиток та самотворення 

особистості 

3б 

Теми практичних 

занять 

2. 1. Проблема особистісної зрілості  у 

різних психологічних школах 

3.  

 11б 

2.Моделі соціалізації особистості  

 

 

11б 

3.Типи та риси особистості  

4. «Я концепція» як детермінанта 

соціальної поведінки особистості 

5. Методи гармонізації особистісного 

становлення   33б 

Теми семінарських 

 занять  

4. 1.Соціально-психологічна 

характеристика особистості 

2. Моделі особистості в зарубіжній і 

вітчизняній соціальній психології   

12б 

3-4. Соціалізація особистості  

5. Особистість у групі 

 

23б  

6.   Соціальна поведінка особистості 

7.  Духовний розвиток  особистості 

8.  Самотворення особистості. 

23б 

Самостійна робота Виконання сам. завдань до модуля  

(див роз.VІ.)  5б  

Виконання сам. завдань до модуля 

 (див роз.VІ.)  5б  

Виконання сам. завдань до модуля  

(див роз.VІ.)  5б 

Види поточного 

 контролю 

Модульна контрольна робота 1 

 25б 

Модульна контрольна робота 2 

 25б 

Модульна контрольна робота 3 

 25б 

Індекс перерахунку 2,11( див розділ VІІ) 



  

V. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль І.  

Феномен особистості в соціальній психології  
Семінар 1. 

Тема: Соціально-психологічна характеристика особистості (2 год.) 

План заняття 

 І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Соціально-психологічна природа особистості. 

2. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 

3. Основні ознаки та простори існування особистості. 

4. Підходи до структури особистості. 

 ІІ.Діалог: Проблеми особистості в художніх творах.     

Основна література:  1, 6, 7. 

 Додаткова література:  8, 9, 15. 

 

          Семінар 2.  

Тема: Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 

психології  (2 год.) 

План заняття 

Ділова гра: Наукова конференція: Моделі особистості: критичний аналіз. 

Практичне заняття 1. 

  Тема: Проблема особистісної зрілості  у різних психологічних 

школах (2 год.) 

План заняття 

1.  Діагностика зрілості особистості (ознайомлення з методикою). 

2. Проведення групової дискусії за результатами дослідження. 

Основна література: 2, 3, 6.  

Додаткова література:  9, 13, 17, 18. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Особистість в системі соціальних зв’язків 
Семінар 3-4 

Тема: Соціалізація особистості (4 год.) 
План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Сутність соціалізації, її стадії та інститути. 

2. Механізми соціалізації. 

3. Провідні чинники гендерної соціалізації. 

   Продовження теми(наступне семінарське заняття) 

     ІІ.  Аналіз художнього фільму  "Спілка мертвих поетів".   



         Пропонується план аналізу. Студенти дивляться фільм. Проводиться 

обговорення. 

Практичне заняття 2. 

Тема: Моделі соціалізації особистості (2 год.) 

План заняття 

1. Бліц-гра «Етапи правової соціалізації особистості». 

2. Проблеми статево-рольової соціалізації. Дискусія: Україна: гендерна 

асиметрія чи гендерний паритет. 

Основна література:  1, 2, 3, 6. 

Додаткова література:  10, 11,12.  

 

Семінар 5  

Тема: Особистість у групі (2 год.) 

План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Специфіка входження особистості в групу. 

2. Соціально-рольові характеристики особистості.  

ІІ.  Проведення вправи: вплив групи на роботу індивіда. Обговорення. 

Аналіз ролі кожного члена групи в процесі виконання вправи.  

Основна література:  2, 3, 7. 

Додаткова література:  8, 9, 13, 15.  

 

Змістовий модуль ІІІ.  

Проблеми особистісного зростання та самотворення 

Семінар 6  

Тема: Соціальна поведінка особистості (2 год.) 

План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Соціальна установка як регулятор соціальної поведінки людини.  

2. Самосвідомість як детермінанта соціальної поведінки. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

Основна література: 1, 2, 4, 5.  

Додаткова література: 8,13, 15.  

Семінар7 

Тема: Духовність особистості (2 год.) 
План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Поняття духовність особистості.  

2. Компоненти духовності.  

 ІІ.   Діалог на тему:“Етична проблема” (гіпотетична дилема 

Л.Кольберга). 



Основна література: 1, 2, 6.  

Додаткова література:14, 16.   

Семінар 8  

Тема:  Самотворення особистості   (2 год.) 

План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Виміри соціально-психологічних проблем особистості   

2. Механізми гармонізації особистісного розвитку. 

ІІ.   Написання та аналіз твору  “Мій вчинок добра”. 

Практичне заняття 3 

Тема: «Я концепція» як детермінанта соціальної поведінки 

особистості (2 год.) 

План заняття 

1. Ознайомлення з методикою «Презентація моєї особистості».  

2. Ознайомлення з тренінговими вправами самопізнання. 

 Практичне заняття 4-5. 

Тема: Методи гармонізації особистісного розвитку(6 год.) 

План заняття 

1.Ознайомлення з вправами тренінгу особистісного зростання 

Основна література: 4, 5, 7.   

Додаткова література: 14, 18. 

 
  

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Змістовий модуль І.  

Феномен особистості в соціальній психології  
Тема 1. Особистість з погляду соціальної психології. – 9 год.  
1. Знайти у мережі інтернету журнали з соціальної психології за 

останні півроку. Відшукати  в них публікації, присвячені дослідженню 

проблем особистості. Скласти бібліографічний список. Виділити і зробити 

анотації трьох досліджень.    

2. Висвітлити підхід до проблеми особистості у творах улюбленого 

письменника. Дати порівняльну характеристику особливостей розгляду 

проблем особистості у художній та психологічній літературі. Підготувати 

виступ на семінарське заняття.   
 

Тема 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 

психології. – 9 

1. Розробити буклет: теорії особистості (історія та сучасність).    

      2. Підготувати розповіть про етапи становлення особистості 

засновника одного із напрямків соціальної психології (на основі 

дослідження його біографії). – 4 год. 

Змістовий модуль ІІ.  

Особистість в системі соціальних зв’язків  



Тема 3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації            

особистості. – 7 год. 

 1. Обґрунтувати необхідність вивчення проблеми соціалізації 

особистості майбутніми психологами.   

2.   Підготувати презентації за однією із тем:     

1. Гендерні стереотипи в педагогічних колективах. 

2. Міфи і реальність у подоланні гендерних стереотипів. 

3. Соціостатеві установки в українській етнокультурні. 

4. Біологізаторський підхід до гендеру. 

5. Люди, які заперечують свою стать. 

6. Гендерні стереотипи в засобах масової комунікації. 

7. Стилі виховання хлопчиків та дівчат. 

8. Гендерні відмінності в психотерапії. 

Тема 4. Соціально-рольові характеристики особистості. – 7 год. 

1. Дослідити  та схематично задати чинники що визначають соціальний 

ранг особистості – 2 год. 

 2. Проаналізувати способи покращення самопочуття особистості в 

студентській групі. Розробити рекомендації кураторам, старостам групи, 

щодо роботи зі студентами з різним соціометричним статусом. – 5 год.  

 

Змістовий модуль ІІІ.  

Проблеми особистісного зростання та самотворення 

Тема  5.  Регуляція соціальної  поведінки особистості . – 5 год. 

1. Підібрати банк методик для діагностики особливостей «Я-концепції 

особистості». 

2. Написати міні-твір “Мій досвід самопізнання”, в якому б 

обґрунтовувалися відповіді на три питання: 

а) як часто Ви вдаєтесь до самоаналізу? 

    б) в який спосіб Ви пізнаєте себе? 

    в) що Вам дає самоаналіз? 

 Тема 6. Духовний розвиток та самотворення особистості . – 5 год. 

1. Описати власні етапи соціалізації. Виділити проблеми, які 

виникали на різних етапах. Намітити шляхи самовдосконалення. Окремо 

підготувати письмове резюме за схемою: 

-освіта, професійна діяльність; 

-досвід роботи; 

-захоплення; 

-особисті якості; 

-додаткові відомості. 

 2. Підібрати вправи на розвиток особистісних якостей психолога. 

(Критерії оцінювання самостійної роботи студентів – див. п. VІІ). 
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22.  
23.  

24.  
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27.  
28.  

29.  
30.  

31.  
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33.  

34.  
35.  

36.  
37.  

38.  
39.  

40.  

41.  



42. VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

43. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

44.  
45.  

46.  

 В основу оцінки навчальних досягнень студентів із навчального 

модуля «Соціальна психологія особистості» покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни  контролю. Кожний змістовий модуль включає бали 

за поточну роботу студента на семінарських та практичних заняттях, 

виконання самостійної роботи,  модульну контрольну роботу. 

Нижче подаються критерії оцінювання цих видів діяльності. 

1. Критерії оцінювання роботи студента на семінарахі практичних 

заняттях 

На  семінарському занятті оцінюються: 

- усні відповіді студентів; 

- участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

- аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

- підібрана інформація щодо соціально-психологічних проблем, новин 

вітчизняного/зарубіжного літератури; 

- вирішення практичних ситуацій 

-  реферативні виступи, презентації тощо. 

- письмові завдання 

Критеріями оцінки роботи студента на семінарах  

при усних відповідях є: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- емоційність та переконаність; 

- використання основної та додаткової літератури; 

- аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки. 

при виконанні письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, системність;  

- логічна послідовність: 

- вміння формулювати висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи. 

2. Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 

 Кількість балів за роботу під час виконання самостійної  роботи 

залежить від дотримання таких критеріїв: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 

 повний обсяг їх виконання1б; 

 якість виконання навчальних завдань 2 б; 

 творчий підхід у виконанні завдань1б; 

     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 



виконання одного завдання для самостійної роботи. Кількість та складність 

завдань залежить від кількості годин відведених  на самостійну роботу до 

того або іншого модуля (див п. VІ). Загальна оцінка за виконання самостійної 

роботи до змістового модуля визначається так: сума набраних студентом 

балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на кількість завдань 

(зазвичай це 2-3 завдання). Максимальна кількість балів за модуль – 5б. 

 Окремі види самостійної роботи, які виконує студент за визначеною 

тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях 

3. Модульний контроль та критерії його оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.  

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля.  

Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння студентами 

змісту навчального модуля. Модульний контроль з соціальної психології 

особистості проводиться згідно з  тематичним планом. Максимальна оцінка 

за виконання однієї модульної роботи – 25 балів.  Модульний контроль 

проводиться у вигляді тестових завдань. Блок тестових запитань до кожного 

модуля містить 25 запитань. За кожну правильну відповідь виставляється 1 

бал. 

Систему розподілу балів, що присвоюються студентам за різні види їх 

навчальної роботи та переведення їх в рейтингові бали, а також  загальне 

оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу за стобальноною 

шкалою подано у табл. 7.1, табл. 7.2. та табл. 7.3.    

Таблиця 7.1 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за різні види їх навчальної 

роботи упродовж вивчення модуля «Соціальна психологія особистості»  
Види навчальної   

роботи студентів 

Кількість  

балів  

за одиницю 

Кількість 

одиниць до 

розрахунку 

Максимальна  

кількість 

балів 

Відвідування лекції 1 8 8 

Відвідування сем. занять 1 8 8 

Робота на семінарському 

занятті 

10 5 50 

Відвідування практичних 

занять 

1 5 5 

Робота на практичному 

занятті 

10 5 50 

Виконання домашнього 

завдання 

5 3 15 

Модульна контрольна робота 25 3 75 

разом 211 

Індекс перерахунку: 211/100=2,11 

Всі рейтингові бали, що обрав студент, вираховуються так: набрана 

студентом кількість балів ділиться на 2,11  

Таблиця 7.2 



Розрахунок максимальної кількості рейтингових балів за видами 

поточного  та підсумкового контролю 
  № 

 п/п 

 

Вид діяльності 

Максимальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

рейтингових 

балів  

1. Робота на  семінарах, практичних 

заняттях, лекціях 

(Змістовий модуль 1) 

25  11,9  

2. Робота на  семінарах, практичних 

заняттях,  лекціях 

(Змістовий модуль 2) 

37 17,6 

3 Робота на  семінарах, практичних 

заняттях,  лекціях 

(Змістовий модуль 2) 

59 27,9 

7.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3) 75 35,5 

9. Самостійна робота 15 7,1 
            Підсумковий рейтинговий бал 211 100 

 

Таблиця 7.3 

Загальне оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу 

за стобальноною шкалою 
Значення оцінки Оцінка за стобальною 

шкалою 
Рейтингова оцінка 

«Відмінно»- відмінний рівень знань в 
межах обовязкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

90-100 A 

«Дуже добре»-достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обовязкового матеріалу без  
суттєвих (грубих) помилок 

82-89 B 

«Добре» -в цілому добрий рівень 
знань(умінь) з незначною  

кількістю помилок 

75-81 C 

«Задовільно»-посередній 
рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або 

професійної діяльності 

69-74 D 

«Достатньо»-мінімально  
можливий допустимий рівень  

знань (умінь) 

60-68 
 

E 

«Незадовільно» 
(з можливістю повторного 

складання) 

35-59 FX 

«Незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 

вивченням курсу) 

1-34 F 

 

 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

47.  

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, іспит. 



 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, контрольна робота, творча самостійна робота.   

 Методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 Методи самоконтролю:  самостійне оцінювання своїх знань, 

самоаналіз. 

  

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, 

бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація, перегляд відео-

касет.  

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  

навчально-пізнавальної діяльності: 

  навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; 

створення ситуацій зацікавленості   тощо. 

 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 відео-касети; 

 робоча навчальна програма; 

 презентації тем; 

 збірка тестових і контрольних завдань для  модульного оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 
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