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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які
повинен  опанувати  бакалавр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
„Тренінг особистісного зростання”. 

Курс „Тренінг особистісного зростання”  є варіативною дисципліною
підготовки фахівців за спеціальністю „Практична психологія” в межах освітньо
-  кваліфікаційного  рівня  „Бакалавр”.  Дисципліна  вивчається  у  восьмому
семестрі та складається з таких тем:

 Теоретичні  і  методичні  основи  проведення  тренінгів  особистісного
зростання.

 Психодіагностика  рівня  розвитку  особистості  та  психологічний  аналіз
життєвого шляху і методика побудови особистих планів.

 Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток.
 Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки.
 Розвиток творчого потенціалу особистості.
 Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.
 Можливості та організація проведення тренінгів особистісного зростання

викладачів,  соціальних  працівників  і  практичних  психологів  в  системі
освіти.

Мета  курсу –  ознайомити  студентів  із  загальними  основами  та
методикою  проведення  тренінгу  особистісного  зростання  як  навчальною
дисципліною та видом практичної діяльності психолога, показати можливості
використання  наукових  та  прикладних  психологічних  знань  у  сфері  освіти,
формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в
галузі  практичної  психології,  розвивати  професійне  мислення,  сприяти
професійному самовизначенню та особистісному розвитку студентів.
Вимоги  до  знань  та  вмінь. Вивчивши  курс  “Тренінг  особистісного
зростання” студент повинен:
 Знати:

– структуру,  предмет,  основні  завдання  та  методи  дисципліни  „Тренінг
особистісного зростання”;

– технології  та  техніки  аналізу  життєвого  шляху  та  рівня  розвитку
особистості;
– методи прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвитку;
– основи  організації  проведення  тренінгів  особистісного  зростання  для

різних категорій населення ;
Уміти:

- проводити психодіагностику рівня розвитку особистості;
- вибудовувати особисті плани та надавати допомогу іншим у їх розробці;
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- використовувати  психологічні  прийоми  розвитку  впевненості  в  собі,
творчого потенціалу як для власного вдосконалення,  так і  для надання
психологічної допомоги іншим;

- використовувати методи подолання життєвих криз і  розвитку емоційної
стійкості людини;

- корегувати агресивні манери поведінки тощо.

Місце  в  структурно-логічній  схемі  спеціальності.  Навчальна
дисципліна “Тренінг  особистісного  зростання” є варіативною дисципліною
циклу професійно-практичної підготовки фахівця з психології, що розширює та
поглиблює  наукові  та  прикладні  знання  із  загальної  психології,  соціальної,
вікової,  педагогічної,  практичної  психології,  психодіагностики,  психологічної
експертизи,  психології  спілкування  тощо.  Вивчення  її  рекомендується
планувати у восьмому семестрі перед проходженням виробничої практики. 

Обсяг  курсу –  72 години,  з  яких:   28  год.  практичних занять,  8  год.
індивідуальної роботи,  на самостійну роботу студентів відводиться 25,5 год. 

 Система  контролю  та  оцінки. Протягом  вивчення  дисципліни
оцінюються доповіді та відповіді студентів на семінарських заняттях, активна
участь на практичних тренінгових заняттях, індивідуальні практичні завдання,
контрольні роботи, завершується вивчення курсу заліком. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Тренінг особистісного зростання»

Курс: Напрям,
спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість  кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
2 кредити

Змістові модулі:
2 модулі

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
72 години

Тижневих годин: 

 

Шифр та
назва напряму

0101 «Педагогічна освіта»

Шифр та назва спеціальності:

6.010100 «Практична
психологія»

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

"бакалавр"

Варіативна

Рік підготовки: 4.

Семестр: 8. 

Аудиторні заняття: 28 годин,
 з них:
семінарські заняття: 

практичні заняття:
28 години

Індивідуальна робота: 
8 годин
Самостійна робота: 25,5 годин
Модульний контроль: 
4 години 
Консультації: 4,5 год.
Вид контролю: залік  .  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Тренінг особистісного зростання»

№
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Змістовий модуль I „Методологічні засади проведення тренінгів особистісного зростання”

1 Теоретичні і методичні основи 
проведення тренінгів особистісного 
зростання.

7 2 5

2 Психодіагностика рівня розвитку 
особистості та психологічний аналіз 
життєвого шляху і методика побудови
особистих планів.

13 8 8 5

3 Прояснення ціннісно-мотиваційної 
сфери і її розвиток. 12 4 6 4 4

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 34 14 14 4 14 2

Змістовий модуль II „Технології розвитку окремих якостей особистості”

4 Розвиток впевненості в собі і корекція
агресивних манер поведінки. 8 4 6 4

5 Розвиток творчого потенціалу 
особистості. 8 4 4 4

6 Методи подолання життєвих криз і 
розвиток емоційної стійкості. 8 4 4 4

7 Можливості та організація 
проведення тренінгів особистісного 
зростання викладачів, соціальних 
працівників і практичних психологів 
в системі освіти.

12 2 4 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 38 14 14 4 18 2

Усього за навчальним планом: 72 28 28 8 32 4
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Зміст модуля І
 Методологічні засади проведення тренінгів особистісного зростання

ТЕМА 1. Теоретичні і методичні основи проведення тренінгів особистісного
зростання.

Підходи  до  вивчення  проблеми  психології  особистості.  Соціально-
психологічний  підхід  до  розгляду  особистості,  який  вивчає  особистість  в
системі діяльності,  спілкування в структурах сім’ї, праці, професії. Життєвий
шлях  як  сукупність  життєвих  занять,  життєвих  явищ.  Поняття  розвитку
особистості  та  особистісного  зростання.  Визначальні  риси  розвинутої
особистості.  Саморозвиток особистості.  Механізми та психологічні структури
особистісного  зростання:  самопізнання,  самоспонукання,  програмування
професійного  і  особистісного  зростання,  самореалізація.  Поняття
психологічного  тренінгу  та  тренінгу  особистісного  зростання.  Організація
тренінгу особистісного зростання у навчальному процесі. Відмінність тренінгу
особистісного зростання  від  інших форм психологічного впливу. Правила  та
принципи проведення тренінгу.

Самостійна робота студентів.

Узагальнити  підходи  до  вивчення  особистості  у  психології.  Визначити
поняття:  особистість,  життєвий  шлях, розвиток  особистості,  особистісне
зростання,  саморозвиток  особистості,  самопізнання,  самоспонукання,
програмування  професійного  і  особистісного  зростання,  самореалізація,
психологічний тренінг, тренінг особистісного зростання. 

Література

Основна:
1.  Битянова  Н.Р.  Психология  личностного  роста.  Практическое  пособие  по

проведению  тренинга  личностного  роста  психологов,  педагогов,  социальных
работников.- М., 1995.-64 с.

2. Братченко  С.Л.,  Миронова  М.Р.  Личностный  рост  и  его  критерии
//Психологические проблемы самореализации личности.-СПб.,1997.- С. 38-46.

3. Петровская  Л.А.  Теоретические  и  методические  проблемы  социально-
психологического тренинга.- М., 1982.- 168 с.

4. Психология  личности:  Словарь-  справочник  /Под  ред.  П.П.  Горностая,  Т.М.
Титаренко.- К., 2001.- 320 с.

5. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.

Додаткова:
1. Абульханова- Славская К.А. Стратегия жизни.- М.,1991.
2. Асмолов А.Г. Психология личности.- М., 1990.- 369 с.
3.  Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники.- М., 
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М., 1982.
5. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.

8



ТЕМА 2. Психодіагностика рівня розвитку особистості та психологічний
аналіз життєвого шляху і методика побудови особистих планів.

Ознайомлення  з  технікою  самопізнання  і  освоєння  окремих  методик
діагностики особистісних і професійно значимих якостей педагога, психолога,
соціального  працівника.  Прояснення  Я-концепції  і  виявлення  рівня  її
сформованості.  Прояснення  власних  потреб  і  життєвих  цілей.  Розробка
особистої життєвої програми. Розвиток впевненості в досяжності поставлених
цілей. 

Практичне заняття № 1 (4 години).
Психодіагностика рівня розвитку особистості.

1. Вироблення правил роботи в групі.
2. Оцінка ступеня вираженості своїх особистісних якостей. 
3. Визначення самооцінки особистості.
4. Прояснення Я-концепції.

Практичне заняття № 2 (4 години).
Психологічний аналіз життєвого шляху і розробка 

особистих життєвих програм

1. Прояснення своїх потреб і життєвих цілей.
2. Розробка особистої життєвої програми.
3. Розвиток впевненості в досяжності поставлених цілей. Вправа „Ідеальна

модель”.

Самостійна робота студентів.

Випишіть із психологічних та тлумачних словників ключові поняття теми:
життєвий  шлях,  життєва  ситуація,  потреби,  життєві  цілі,  життєва  програма,
життєва стратегія, Я-концепція, цілеспрямованість, соціальна роль, фрустрація,
фантазія, мрія, впевненість, самопізнання.

Література

Основна:
1. Абульханова- Славская К.А. Стратегия жизни.- М.,1991.
2. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению

тренинга  личностного  роста  психологов,  педагогов,  социальных работников.-  М.,
1995.-64 с.

3. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер.- М.,1991.
4. Как построить свое «Я» /Под ред. Зинченко В.П.- М., 1991.
5. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности.- М., 1991.
6. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.
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Додаткова:
1. Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека/ ttp:// trialog.ru/

library/scipubl/952005.htm
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум.- К., 2008.- 336 с.
3. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
4. Психология  личности:  Словарь-  справочник  /Под  ред.  П.П.  Горностая,  Т.М.

Титаренко.- К., 2001.- 320 с.
5. Фромм Э. Душа человека.-М.,1992.
6. Хамитов Н.В. Афоризмы силы: тайна красоты отношения к себе и к другому.- М.,

2005.- 286 с.
7. Хамитов Н.В. Одиночество женское и мужское:  Опыт вживания в проблему.-  М.,

2004.- 444 с.
8. Хамитов Н.В. Освобождение от одиночества.- М., 2005.- 415 с.
9. Хамитов Н.В. Тайна мужского и женского. Исцеляющие афоризмы.- К., 2002.- 176 с.

ТЕМА 3. Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток.

Соціальні  цінності,  їх  регулятивна  роль.  Класифікація  соціальних
цінностей.  Діагностика  та  корекція  соціальних  цінностей.  Індивідуальні  та
групові життєві цінності. Ціннісні орієнтації. 

Практичне заняття № 3 ( 6 години).
Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери та її розвиток.

1. Прояснення своїх життєвих цінностей. 
2. Розробка групових життєвих цінностей.
3. Вивчення ціннісних орієнтацій.
4. Виконання  вправ  „Коло  субособистостей”,  „Діалог

субособистостей”, „Психодрама субособистостей”.

Самостійна робота студентів.
1. Випишіть  із  психологічних  та  тлумачних  словників  ключові

поняття  теми:  життєві  цінності,  соціальні  цінності,  групові  цінності,
ціннісні орієнтації.

2. Підберіть  кілька  методик  на  визначення  життєвих  цінностей  та
ціннісних орієнтацій.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання.
Використовуючи результати психодіагностики власних якостей, складіть

психологічний  портрет  власної  особистості  та  розробіть  програму  свого
особистісного зростання.

Література

Основна:
1. Битянова  Н.Р. Психология  личностного  роста.  Практическое  пособие  по  проведению

тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.- М., 1995.-64
с.
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2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер.- М.,1991.
3. Как построить свое «Я» /Под ред. Зинченко В.П.- М., 1991.

Додаткова:
1. Аргайя М. Психология счастья.- М., 1990.
2. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
3. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности.- М., 1979.
4. Сходження на вершину: книжка про тих і для тих, хто прагне успішного лідерства / За 

ред. О.Є. Скорик.- К., 2005.- 116 с.
5. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.,1990.
6. Хамитов Н.В. Афоризмы силы: тайна красоты отношения к себе и к другому.- М., 2005.- 

286 с.
7. Хамитов Н.В. Тайна мужского и женского. Исцеляющие афоризмы.- К., 2002.- 176 с.

Зміст модуля ІІ 
Технології розвитку окремих якостей особистості

ТЕМА 4. Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер
поведінки.

Розвиток уміння діяти адекватно і ефективно у різних психічних станах.
Розвиток  уміння  виявляти  сильні  сторони  своєї  особистості.  Формування
позитивної самооцінки і готовності нести відповідальність за свої вчинки.

Практичне заняття № 4 (6 години)
Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки.

1. Виявлення рівня впевненості в собі та рівня самооцінки.
2. Виявлення ставлення до своїх помилок.
3. Виконання  вправ  „Подолання  сумнівів  у  своїй  силі”,  „Сильні  сторони”,

„Список претензій”, „Мої слабкі сторони”, „Вороги”, „Впевненість у собі”
та інші.

Самостійна робота студентів.
1. Випишіть  із  психологічних  та  тлумачних  словників  ключові

поняття теми: адекватна поведінка, ефективна поведінка,  види психічних
станів, впевненість,  асертивність, агресія,  агресивність,  агресивні  манери
поведінки.

2. Підберіть 5 вправ на формування впевненості в собі, та 5 вправ на
корекцію агресивних манер поведінки. 

Література

Основна:
1. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению

тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.- М., 1995.-
64 с.

2. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения.- М., 1998.
3. Динейка К.В.Десять уроков психофизиологической тренировки.- М.,1987.-63 с.
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4. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
5. Ромек В. Тренинг уверенности в себе.- СПб., 2005.

Додаткова:
1. Аргайя М. Психология счастья.- М., 1990.
2. Бернс Д. Тайна настроения.- М., 1997.- 400 с.
3. Петровская  Л.А.  Компетентность  в  общении.  Социально-психологический тренинг. -

М., 1989.-216 с.
4. Прутченков А.С. Социально- психологический тренинг межличностного общения.- М.,

1991.
5. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.
6. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности.- М., 1979.
7. Сходження на вершину: книжка про тих і для тих, хто прагне успішного лідерства / За

ред. О.Є. Скорик.- К., 2005.- 116 с.

ТЕМА 5. Розвиток творчого потенціалу особистості.
Виявлення творчого потенціалу особистості. Особистісні характеристики, необхідні та

важливі для творчої роботи. Мислення в творчій діяльності. Регуляція творчого самопочуття.
Прийоми подолання сумнівів та формування впевненості в своїх можливостях.

Практичне заняття № 5 (4 години).
Розвиток творчого потенціалу особистості.

1. Виявлення рівня розвитку творчого мислення.
2. Виконання вправ на розвиток рефлексії власних думок та психічних станів.
3. Виконання вправ на сприйняття, визначення та спроб подолання проблеми.
4. Виконання вправ на розвиток творчого потенціалу особистості.

Самостійна робота студентів.
1. Випишіть  із  психологічних  та  тлумачних  словників  ключові  поняття

теми:  творчий  потенціал,  творчість,  творча  робота,  творча  особистість,
творча діяльність, творче самопочуття, креативність.

2. Підберіть 5 завдань для розвитку творчого мислення та виконайте їх.

Література
Основна:

1. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению
тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.- М., 1995.-
64 с.

2. Исследование проблем психологии творчества/Под ред. Пономарева Я.А.- М., 1983.
3. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
4. Роменець В.А. Психологія творчості.- К., 2004.- 288 с.

Додаткова:
1. Бернс Д. Тайна настроения.- М., 1997.- 400 с.

12



2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер.- М.,1991.
3. Динейка К.В. Десять уроков психофизиологической тренировки.-М.,1987.-63 с.
4. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.
5. Шевцова И.В. Упражнения и рекомендации для тренинга личностного роста.- СПб., 

2007.-192 с.

ТЕМА 6. Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.
Поняття життєвої  кризи та складної ситуації.  Розвиток уміння долати

труднощі  у  різних  складних  ситуаціях.  Способи  подолання  внутрішніх
конфліктів. Прийоми психотерапії, що сприяють подоланню життєвих криз.

Практичне заняття № 6 (4 години). 
Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.

1. Усвідомлення  життєвих  криз  та  власних  проблем  і  причин,  що  їх
породжують.

2. Вправи для вироблення установки на прийняття життєвих криз та проблем.
3. Вправи на подолання внутрішніх конфліктів і розвиток емоційної стійкості.

Самостійна робота студентів.
1. Випишіть із психологічних та тлумачних словників ключові поняття теми:

життєва  криза,  вікова  криза,  складна  ситуація,  особиста  проблема,
внутрішній конфлікт, емоційна стійкість.

2. Розробіть правила регуляції власної емоційної стійкості.
3. Підберіть 5 афористичних висловлювань для регуляції власних емоційних

станів.

Література

Основна:
1. Бернс Д. Тайна настроения.- М., 1997.- 400 с.
2. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
3. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.
4. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим.-

К., 2000.- 190 с.
5. Шевцова  И.В.  Упражнения  и  рекомендации  для  тренинга  личностного  роста.-

СПб., 2007.-192 с.
Додаткова:

1. Аргайя М. Психология счастья.- М., 1990.
2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники.- М., 1999.
3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения.- М., 1998.
4. Динейка К.В. Десять уроков психофизиологической тренировки.-М.,1987.-63 с.
5. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности.- М., 1991.
6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум.- К., 2008.- 336 с.
7. Ромек В. Тренинг уверенности в себе.- СПб., 2005.
8. Сходження на вершину: книжка про тих і для тих, хто прагне успішного лідерства / За

ред. О.Є. Скорик.- К., 2005.- 116 с.
9. Хамитов Н.В. Афоризмы силы: тайна красоты отношения к себе и к другому.- М., 2005.-

286 с.
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10. Хамитов Н.В. Тайна мужского и женского. Исцеляющие афоризмы.- К., 2002.- 176 с.

ТЕМА 7. Можливості та організація проведення тренінгів особистісного
зростання викладачів, соціальних працівників і практичних психологів в

системі освіти.
Можливості  та  обмеження  проведення  тренінгу  особистісного

зростання. Актуалізація потреби в особистісному і професійному зростанні у
викладачів,  соціальних  працівників  і  практичних  психологів.  Організація
проведення  тренінгів  особистісного  зростання  педагогів,  соціальних
працівників і практичних психологів в системі освіти.

Самостійна робота студентів.
Із  газет  та  журналів  підберіть  5  статей,  де  піднімається  проблема

особистісного  зростання  педагогів,  соціальних  працівників  і  практичних
психологів в системі освіти та пропонуються шляхи її розв’язання. Підготуйте
їх анотації.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання.
Розробіть  програму  тренінгу  особистісного  зростання  для  однієї  з

категорій  населення:  учнів  9  класу;  учнів  11  класу;  для  учасників  клубу
лідерства;  студентів  першого  курсу;  студентів  п’ятого  курсу;  вчителів  -
початківців; педагогів, що мають стаж роботи більше 10 років; для батьків; для
викладачів вищої школи тощо.

Література

Основна:
1. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению

тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.- М., 1995.-64
с.

2. Динейка К.В. Десять уроков психофизиологической тренировки.- М.,1987.-63 с.
3. Петровская  Л.А.  Теоретические  и  методические  проблемы  социально-

психологического тренинга.- М., 1982.- 168 с.
4. Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. Психологія вищої школи:Практикум.-К.,2008.- 336 с.
5. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.
6. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.
7. Шевцова И.В. Упражнения и рекомендации для тренинга личностного роста.- СПб.,

2007.-192 с.

Додаткова:
1. Братченко С.Л., Миронова М.Р. Личностный рост и его критерии //Психологические

проблемы самореализации личности.- СПб., 1997.- С. 38-46.
2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники.- М., 1999.
3. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности.- М., 1991.
4. Прутченков А.С. Социально- психологический тренинг межличностного общения.-

М., 1991.
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5. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности.- М., 1979.
6. Сходження на вершину: книжка про тих і для тих, хто прагне успішного лідерства /

За ред. О.Є. Скорик.- К., 2005.- 116 с.

15



Навчально-методична карта дисципліни
„Тренінг особистісного зростання”

Разом: 72 год., практичні заняття - 28 год.
індивідуальна робота – 8 год., самостійна робота – 25,5 год., модульний контроль – 4 год.

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8

Модулі

Змістовий модуль І
Методологічні  засади  проведення
тренінгів особистісного зростання

Змістовий модуль ІІ
Технології розвитку окремих якостей особистості

Кількість балів за
модуль

45 балів 45 балів
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Дати

Практичні
заняття

10 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

Самостійна
робота

10 балів 10 балів

Індивідуальна
робота

 10 балів 10 балів

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота (10
балів)

Модульна контрольна робота (10 балів)

Підсумковий
контроль

Залік за результатами роботи протягом семестру
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ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі

вивчення  програмового  матеріалу  навчальної  дисципліни. Завершується

виконання студентами ІНЗД письмовим звітом. 

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,

систематизація,  узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із

навчального курсу, удосконалення  навичок самостійної  навчально-пізнавальної

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під

час  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює  декілька  тем  або  весь  зміст

навчального курсу. 

Тематика ІНДЗ подана разом з планами семінарських занять та самостійної роботи.

Вимоги та критерії оцінювання знань і умінь студентів з курсу 
„Тренінг особистісного зростання”

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  „Тренінг  особистісного

зростання”  оцінюються  за  модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої

покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок;

розширення кількості підсумкових балів до 100.

1. Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено

види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та

порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)  шкалу

подано у наступній таблиці. 

2.



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю

 №
 з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Семінарські заняття 10
2. Практичні заняття 30
3. Самостійна робота 20
4. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 20
5. Модульні контрольні роботи (1, 2) 20

Підсумковий рейтинговий бал 100
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Враховуючи  специфіку  дисципліни  „Тренінг  особистісного
зростання”, оцінка  „зараховано” виставляється студенту за умови відвідання
всіх  практичних  занять  та  набраних  не  менше  60  балів,  тобто  можливість
повторного складання заліку не передбачається.
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