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кредитів/годин 
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програма 
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Рік навчання, семестр 2-й рік (4 семестр) 
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проводяться кожен вівторок (14:00-15:00), місце 

проведення – кафедра (аудиторія 407-а) 
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1. Анотація до курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія саморегуляції особистості» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 

спеціальності 053 Психологія, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення саморегуляції особистості як 

усвідомленої регуляції власних поведінкових патернів, у взаємодії діяльнісній, особистісній, 

професійній. Опрацювання шляхів попередження деструктивних функціональних станів 

особистості. Саморегуляція у вибірковій освітній компоненті розглядається як властивість 

особистості пов’язана із самовимогливістю, ступнем розвитку почуття відповідальності за 

власні вчинки, дії, з потребою едукації щодо врегулювання афективно-регулятивної сфери 

особистості. Особлива увага приділена питанням коректності застосування методів 

саморегуляції, структурі процесу саморегуляції,  рефлексивній саморегуляції, можливостям 

адаптивності психічної саморегуляції в умовах переживання травматичних подій. 

Міждисциплінарні зв’язки: зміст, що викладається у освітній компоненті 

«Психологія саморегуляції особистості», спирається на досконалу теоретико-практичну 

підготовку, на систематизоване та структуроване знання всіх галузей психологічної науки. В 

цьому випадку суттєве значення має успішність вивчення здобувачами всіх професійних 

компонент, передбачених освітньо-науковою програмою підготови докторів філософії.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічні засади вивчення саморегуляції особистості у царині 

психології. 

2. Практичні засади психодіагностичного дослідження саморегуляції особистості. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у здобувачів наукового ступеня докторів філософії системного 

бачення і операціоналізування наукових понять «саморегуляція», «саморозвиток» набути 

компетенцій щодо застосування знань на практиці, діагностиці та при психологічному 

супроводі.  

Завдання курсу.  

1. Формування уявлень щодо функціонування системи понять регуляторного 

комплексу особистості.  

2. Теоретико-практичне аналізування сучасних українських та зарубіжних теорій, 

тенденцій у галузі психології саморегуляції.  

3. Формувати обізнаність щодо методології психологічного дослідження 

саморегуляції особистості. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття із застосування поточного тестування і 

проведенням модульних контрольних робіт. 

Методи організації та здійснення освітньо-пізнавальної діяльності: 

1. За джерелом інформації: 

- словесні (лекція – традиційна, інформаційна лекція, відео лекторій, лекція-презентація 

із застосуванням ІКТ; дискусія, бесіда); 

- практичні (практичні вправи, опрацювання наукових досліджень, вирішення 

ситуативних завдань); 

- наочні (демонстрація, спостереження, ілюстрація). 

2. За логікою передачі та сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі, 

евристичні. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації освітньо-пізнавальної 

активності: пізнавальні дискусії, «мозковий штурм», проблемно-орієнтовна едукація, 

практично-теоретична колаборація, створення ситуацій пізнавальної новизни. 
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3. Компетентності та програмні результати навчання  

Вивчення освітньої компоненти «Психологія саморегуляції особистості» спрямовано 

на формування таких компетентностей: 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, 

у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

психологічних знань та професійної психологічної практики. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні на 

основі системного наукового світогляду. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, за потреби відігравати 

провідну роль в організації командної роботи. 

ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК 3. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики, міжкультурної толерантності та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

ФК 4. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 

впродовж життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності 

та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну 

мобільність. 

ФК 6. Здатність до професійної діяльності у галузі прикладної 

психології та ефективного надання психологічних послуг. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій 

наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій. 

ПРН 5. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за 

потреби провідну роль в організації командної роботи, у томі 

числі, у міжнародній та мультикультурній групі. 

ПРН 6. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично 

осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, 

чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, 

соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного 

дослідження. 

ПРН 8. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій 

/ практичній діяльності. 

ПРН 9. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до 

підвищення професійної кваліфікації та професійної мобільності. 
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ПРН 11. Вміти презентувати результати власного наукового 

дослідження, вміти вести наукову дискусію з актуальних питань 

психологічних досліджень. 

 

Компетентності (ІК, ЗК, ФК) Програмні результати 

навчання (ПРН) 

Методи навчання 

ФК 6 ПРН 12 Робота в малих групах 

Індивідуально-пошукова 

робота 

Навчальна дискусія 

Проблемно-пізнавальна 

активність 

Практично-теоретична 

колаборація 

ІК, ФК 5 ПРН 1 

ЗК 5 ПРН 5 

ФК 3, ФК 4 ПРН 6, ПРН 9 

ЗК 7, ФК 3 ПРН 8 

ЗК 1 ПРН 11 

 

4. Обсяг курсу  

 

Бюджет годин компоненти Лекції Практичні заняття 
Самостійна 

робота 

Кількість годин / кредитів 

150 / 5,0 

26 24 100 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність 
Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий / 

вибірковий 

2022/2023 2 053 Психологія 2 Вибіркова 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

На лекційних та практичних заняттях використовується персональний комп’ютер 

(ноутбук), мультимедійний проектор для демонстрації навчального матеріалу, аудіо- та 

відеозаписів.  

 

7. Політика курсу 

На заняттях вітаються технології практико-орієнтованого навчання, 

студентоцентрованого навчання. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, 

креативність здобувачів вищої освіти, глибина засвоєного ними матеріалу з курсу. 

Завдання до кожної теми викладач надає наприкінці заняття – очно, через сервіси 

MOODLE (KSU Online) або E-mail (за запитом). При виконанні усіх завдань і видів контролю 

курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи, що здаються із порушенням 
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термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Пропущені заняття відпрацьовуються впродовж 2 тижнів на кафедрі в часи 

консультацій викладача (за попереднім узгодження форми відпрацювання теми). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим, за яке н е  

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування/навчання, заява) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником/викладачем курсу. 

Під час практичних занять створюється творчий простір для формування практичних 

умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики. 

На заняттях дотримуватись правил роботи у групі, шанобливо ставитись до поглядів один 

одного, обов’язково вимкнути звук гаджетів. При оцінюванні враховується активність і 

відвідуваність занять. Політика щодо дедлайнів та перескладання: усі види робіт необхідно 

виконувати в оговорені строки. 

 

8. Схема курсу 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна/заочна/вечірня форми навчання 

усього 
у тому числі 

л п с.р. джерела 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення 

саморегуляції особистості у царині психології 

Тема 1. Основні підходи до 

вивчення регуляції та саморегуляції 

у царині психології 

Практичне завдання: знайомство і 

психодіагностичне дослідження за  

методикою «Часова перспектива 

Ф. Зімбардо (ZTPI), оцінкою 

регуляторно-темпорального типу 

особистості.  

18 4 4 10 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 

Тема 2. Концепція саморегуляції 

суб’єкта діяльності (В.Олефір, 

В.Плохіх, Т.Хомуленко, К.Фоменко, 

І.Попович). Концепція 

«саморегуляції» в психології. 

Зв'язок з основними психологічними 

категоріями 

Практичне завдання: Аналіз 

концепцій за основним критерієм  

20 4 6 10 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 

Тема 3. Стильові особливості 

саморегуляції особистості 

(В.І. Моросанова) 

Практичне завдання: знайомство з 

методикою В. Моросанової 

«Стильові особливості 

саморегуляції ССП-98», оцінка 

індивідуальних ритмів регуляції, 

оцінка індивідуального робочого 

16 2 2 10 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 
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стилю з використанням процедури 

SWOT-аналізу. 

Тема 4. Свідома саморегуляція: 

шляхи і методи розвитку  

Практичне завдання: Аналіз 

регуляторного профілю за   

методикою В. Моросанової 

«Стильові особливості 

саморегуляції ССП-98», 

«Життєстійкість особистості» 

С. Мадді (короткий варіант 

методики адаптований: 

Кузнецов М., Олефір В.). 

18 4 4 10 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти  

Разом за змістовим модулем 1 72 14 18 40  

Змістовий модуль 2. Практичні засади психодіагностичного дослідження  

саморегуляції особистості 

Тема 5. Психотехнології розвитку 

емоційної стійкості. 

Практичне завдання: Аналізування 

і рецензування наукової статті за 

покликанням 

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1

0/i26/44.pdf 

26 4 2 20 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 

Тема 6. Психотехнології 

формування позитивного мислення. 

Практичне завдання: «позитивне 

мислення як технологія 

регуляторного комплексу 

особистості». Підібрати практико-

орієнтовані завдання 

26 4 2 20 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 

Тема 7. Мистецтво справлятися зі 

стресом. Психотехнології успішного 

самоуправління 

Практичне завдання: 

Проаналізувати сучасні адаптивні 

антистресові психотехнології. 

Саморегуляція стресу. 

26 4 2 20 список 

рекомендованих 

джерел 

представлений у 

п.10 , силабусу 

освітньої 

компоненти 

Разом за змістовим модулем 2 78 12 6 60  

Усього годин  150 26 24 100  

 

Траєкторія руху здобувача в освітній компоненті 
 

План до теми Завдання Форми контролю 

План до теми 1. Основні підходи до 

вивчення регуляції та саморегуляції у 

царині психології  

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

Дискусії 

Доповіді 

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i26/44.pdf
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i26/44.pdf
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Проблема психічної саморегуляції, 

самоорганізації в роботах провідних 

вчених психологів. Напрями вивчення 

механізмів саморегуляції: особистісні, 

структурно-функціональні, технологічні. 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

 

План до теми 2. Концепція 

саморегуляції суб’єкта діяльності 

(В. Олефір, В.Плохіх, Т.Хомуленко, 

К.Фоменко). Концепція 

«саморегуляціі» в психології та її 

зв'язок з іншими  психологічними 

категоріями.   

Психічна саморегуляція як  свідомий 

вплив людини на властиві їй  психічні 

явища (процеси, стани, властивості), 

виконувану ним діяльність, власну 

поведінку з метою підтримки 

(збереження) або зміни характеру її 

перебігу. Концепції саморегуляції 

особистості як внутрішньої активності 

людини у  обґрунтуваннях вчених 

(регуляторний досвід людини 

Осницький; свідома саморегуляція 

Конопкін; модель регуляції діяльності 

суб’єкта Олефір, Плохіх, Голіков, Костін, 

Хомуленко, Фоменко; стильові 

особливості саморегуляції поведінки 

Моросанова, Каноз).  

 

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

Презентації з теми 

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

Індивідуальне 

опитування  

План до теми 3. Стильові особливості 

саморегуляції особистості  

Стильові особливості саморегуляції 

довільної діяльності. Загальні закони 

довільної саморегуляції, її основні 

складові. Виділення нової області 

психології індивідуальних відмінностей - 

індивідуальних відмінностей в 

саморегуляції довільної людської 

діяльності. Індивідуальні відмінності 

саморегуляції Структура особистісних 

моделей з різним «узором» профілю 

свідомої саморегуляції  

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 
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План до теми 4. Свідома 

саморегуляція: шляхи і методи 

розвитку. Рефлексивна саморегуляція. 

Системний характер довільної 

саморегуляції особистості. 

Диференціація понять «регулювання 

діяльності» та «особистісне 

регулювання». Два основних шляхи 

підвищення ефективності індивідуальної 

саморегуляції: підвищення ступеня 

обізнаності про регулювання досягнення 

мети, шляхом вдосконалення процесів 

планування життєвих цілей, процесів 

моделювання в актуальній життєвій 

ситуації, свідоме створення програм дій 

і критеріїв оцінки результатів цих дій 

відповідно до зовнішніх умов, 

індивідуальні ресурси; підвищення рівня 

розвитку регуляторних та особистісних 

властивостей, що входять до складу 

саморегуляції, такі як незалежність, 

гнучкість, відповідальність, 

програмування, оцінка результату. 

Загальна характеристика програми 

розвитку індивідуальної саморегуляції 

(діагностичні та корекційно-розвивальні 

етапи). 

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

  

План до теми 5. Психотехнології 

розвитку емоційної стійкості. 

Особливості побудови і функціонування 

психіки людини. Характеристика 

почуттів, що виникають при спілкуванні. 

Формування здатності бути «режисером 

власного життя».  

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

 

План до теми 6. Психотехнології 

формування позитивного мислення.  

Позитивне мислення і його місце в 

саморегуляції особистості. Трансові, 

медитативні та аутогенні техніко-

практичні прийоми саморегулювання 

особистості.  

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю.  

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

Індивідуальне 

опитування  
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План до теми 7. Мистецтво 

справлятися зі стресом. 

Психотехнології успішного 

самоуправління  

Психологічні механізми стресу. Стрес-

фактори та саморегуляція особистості. 

Механізм подолання стресових ситуацій. 

Технологія розвитку емоційної стійкості. 

Психологічний комплекс вправ для 

зняття стресу. 

Обговорення в групах 

До кожної теми, після її 

повного розгляду буде 

розміщено завдання на 

сайті KSU Online, 

проговорено зі 

студентами, та додано 

перелік запитань для 

перевірки засвоєння 

змістової частини теми. 

Перевірка відбувається 

шляхом передбачених 

форм контролю. 

Робота в малих групах. 

Проблемно-орієнтована 

едукація, обговорення 

пошукових розвідок 

 

 

Завдання для самостійної роботи (денна/заочна/вечірня форми навчання): 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення саморегуляції особистості у 

царині психології  

Опрацювати самостійно теоретичні питання та наукові статті подані у переліку: 

1. Мотиваційно-регуляційна складова саморегуляції особистості за працями сучасних 

українських дослідників (К.Фоменко, В.Олефір, В. Плохіх, І.Попович, Т.Титаренко). 

2. Розробити класифікацію системи свідомого саморегулювання особистості за 

провідним фактором теорії науковця. 

3. Проаналізувати та скласти схему основних  методів особистісної саморегуляції в 

напружених, складних умовах життя спрямованих на мобілізацію психологічних 

ресурсів життєстійкості особистості в умовах соціально-економічної та політико-

географічної небезпеки регіону. 

 

Змістовий модуль 2. Практичні засади психодіагностичного дослідження саморегуляції 

особистості  

Провести психодіагностичне дослідження стильових особливостей поведінки та 

саморегуляції особистості за методикою В.І. Моросанової «ССП-98», (вибірка 

кількістю не менше 30 осіб) провести статистичну обробку отриманих результатів, 

оформити та написати наукову статтю до періодичного видання з психології.  
 

9. Система оцінювання та вимоги 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті відбувається згідно затвердженого Порядку. 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. Оцінка відповідає рівню 

сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих програмних результатів 

навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та національною системою 

оцінювання.  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Бальна оцінка – це кількість балів, одержаних у підсумку впродовж семестру.  

Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, 

В, С, D, E, FX, F). 
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Показники успішності студентів у системі оцінювання за шкалою ECTS 

 Шкала ECTS 
Статистичні 

критерії 
шкали ECTS 

Пояснення 

A Excellent Кращі 10 % 

Кредит зараховано. 
Контрольні заходи виконано 
лише із незначною кількістю 
помилок 

Відмінно 

B Very good 
Наступні 

25 % 

Кредит зараховано. 
Контрольні заходи виконано 
вище середнього рівня з 
кількома помилками 

Дуже добре 

C Good 
Наступні 

30 % 

Кредит зараховано. 
Контрольні заходи виконано 
правильно з певною кількістю 
суттєвих помилок 

Добре 

D Satisfactory 
Наступні 

25 % 

Кредит зараховано. 
Контрольні заходи виконані 
непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

Цілком 
задовільно 

E Sufficient Останні 10 % 

Кредит зараховано. 
Виконання контрольних 
заходів задовольняє мінімальні 
критерії 

Задовільно 

FX 

Fail 
Два типи 

неуспішності 
студентів 

Кредит не зараховано. 
Студенту надається 
можливість скласти 
оговорені контрольні заходи 
для поліпшення підсумкової 
оцінки 

Недостатньо 

F 

Кредит не зараховано. 
Студент повинен повторно 
освоювати навчальний 
матеріал дисципліни (модуля) 

Незадовільно 

 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно 

82-89 В 
Good Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Д
о
д

. 
б
а
л

и
 

(а
л

ь
т
ер

н
а
т
и

в
н

о
) Підсумок 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Е
к

за
м

ен
 

С
у
м

а
 

Т1 Т2 Т3 Т4 

М
К

Р
  

Т5 Т6 Т7 МКР  

М
С

Р
  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
15 40 100 

25 35 

 

Контроль то оцінювання здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної 

спрямованості контролю.  

 Використовуються методи контролю (усне опитування, письмові роботи, тестування), 

що мають сприяти підвищенню мотивації студентів, майбутніх фахівців до навчально-

пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається 

усному, практичному і тестовому контролю. 

До змістової частини модульної контрольної роботи входять питання винесені на 

самостійне опрацювання. 

Додаткові бали здобувач може отримати, взявши активність у наступних видах 

освітньої діяльності: написання есе (5 балів); участь у науковій конференції з 

публікацією тез виступу (10 б). 

Есе – це самостійна творча робота, де у вільній формі висловлюються особисті думки 

на тему, передбачену робочою програмою. Головна мета есе – це самостійне викладення 

студентом на підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Примітка. Оскільки КМСОНП є накопичувальною системою, студент накопичує бали 

під час усіх видів навчальної діяльності впродовж семестру, враховуючи підсумковий 

контроль з освітньої компоненти. Оцінювання знань, умінь і навичок студентів за 

національною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до набраних протягом семестру балів 

відбувається на останньому тижні теоретичного семестру, та/або під час заліково-

екзаменаційної сесії (диференційований залік, екзамен).  

Бали за кожен змістовий модуль складаються з двох компонентів – балів поточного 

контролю та балів модульного контролю (до якого включені питання винесені на самостійне 

опрацювання).  

Якщо студент виконав навчальний план з дисципліни, але не отримав залік за 

результатами навчання в семестрі (менше, ніж 35 балів), залік може бути виставлений за 

результатами виконання ним підсумкової контрольної роботи, усного опитування, тестування 

на останньому в семестрі занятті з цієї навчальної дисципліни (залік) або в день, визначений 

розкладом заліково-екзаменаційної сесії (диференційований залік). 

 

Для вивчення дисципліни використовуються різні освітні технології: 

 Технології проведення занять у формі діалогової комунікації, які переводять освітній 

процес у площину активної взаємодії здобувача та викладача. Здобувач займає активну 

позицію і перестає бути просто слухачем семінарів або лекцій.  
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 Інформаційно-комунікаційні освітні технології, в яких організація освітнього процесу 

базується на використанні спеціалізованих програмних середовищ і технічних засобів 

роботи з інформацією. Вони використовуються для підтримки самостійної роботи 

здобувачів з використанням електронного інформаційно-освітнього середовища, 

телекомунікаційних технологій тощо.  

 Кейс-технології використовуються як спосіб навчання вирішенню практичних 

неструктурованих освітніх наукових або професійних проблем. Використовується як в 

читаннях лекцій, так і в семінарах і в  практичних заняттях.  
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