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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

20 6 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: IІ 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: ІІІ 
Семінарські заняття: 

28 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  вивчення особливостей 

психологічної роботи в системі соціальної діяльності. 

 

Метою вивчення дисципліни є: сформувати готовність студентів до 

реалізації основних форм та методів психосоціальної допомоги населенню в 

процесі виконання їхньої професійної діяльності 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Загальна 

психологія», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Вікова та 

педагогічна психологія», «Психологія сім’ї». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Психологія переконуючої комунікації», «Практикум з 

психокорекції» та ін. 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

Знання: визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; демонструвати 

розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, 



формулювати аргументовані висновки; формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння 

дотримуватися процедури дослідження. 

Уміння: ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ; 

складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких 

дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до запиту; пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання; розуміти важливість 

збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії; презентувати результати власних досліджень 

усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий 

аналіз та тези досліджень. 

Комунікація: емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості; демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 

фахових завдань. 

Автономність та відповідальність: здійснювати пошук інформації з різних 

джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; здійснювати реферування наукових 

джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки; 

самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги; 

демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям; демонструвати відповідальне 

ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  
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Модуль 1. Теоретико-методологічне  підґрунтя психології соціальної роботи 

1. Вступ до психології 

соціальної роботи. 

6 2 4    9 2 1 1    13 

2. Психологічна 

структура соціальної 

роботи як суспільної 
практики. 

6 4 2    9 2 1 1    13 

3. Психологічні 

характеристики 

діяльності та 

особистості 

6 4 2    9 1 1 -    13 



соціального 

працівника. 

4. Психологічні 

особливості фахової 

підготовки 

соціального 

працівника. 

6 2 4    9 1 1 -    13 

Модуль 2. Психологічні технології у соціальній роботі 

5. Психологічні 

характеристики 

провідних 

клієнтських груп та 

психологічні 

особливості впливу 

екстремальних умов 

на життєдіяльність 

людей. 

6 4 2    8 2 1 1    13 

6. Психологічна 

допомога у практиці 

соціальної роботи. 

6 4 2    8 2 1 1    13 

7. Індивідуальне 

психологічне 

консультування у 

практиці соціальної 

роботи. 

6 4 2    8 1 - 1    13 

8. Індивідуальна і 

групова 

психотерапія та 

психокорекція у 

практиці соціальної 

роботи. 

6 2 4    8 1 - 1    13 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 48 26 22    72 12 6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль №1. «Теоретико-методологічне  підґрунтя психології 

соціальної роботи» 
Тема 1. Вступ до психології соціальної роботи. 

Суб’єкти і клієнти соціальної роботи. Основні підходи до визначення і 

класифікації проблем клієнтів. Основні групи проблем клієнтів соціальної 

роботи  за психологічними механізмами їх виникнення: первинні (соціальні), 

пов'язані з порушенням соціальних взаємодій; вторинні (психосоціальні), 

пов'язані з порушеннями в його особистісній сфері. 

Найбільш стійкі форми психологічної фіксації  негативних  переживань і 

неадекватних уявлень, що виникають у особи в проблемній соціальній ситуації: 

спосіб життя, буденна свідомість, життєвий досвід. 

 

 



Тема 2. Психологічна структура соціальної роботи як суспільної 

практики. 

Основні напрями і форми соціальної роботи: соціальне забезпечення, 

соціальна допомога, соціально-психологічне консультування, соціальний 

супровід, соціальна профілактика. 

Тема 3. Психологічні характеристики діяльності та особистості 

соціального працівника. 

Поняття про соціальну та психологічну допомогу особистості (групі, 

організації). Основні види професійної діяльності соціального працівника: 

просвітницька, профілактична, діагностична, психокорекційна робота, 

психологічне консультування тощо. Взаємодія та взаємодоповнюваність 

основних форм роботи соціального працівника. Основні групи принципів 

професійної діяльності соціального працівника: принципи ставлення до 

клієнта, принципи взаємодії між соціальним працівником та клієнтом, етичні 

принципи. 

Соціальний працівник як суб’єкт діяльності та розвитку соціальної роботи 

як сфери суспільної практики. Структура цілей діяльності, особливості 

застосування різноманітних засобів та технологій у роботі у роботі  з різними 

групами клієнтів.  

Проблеми мотивації діяльності соціального працівника у різних типах 

організацій та особиснісного смислу як провідної компонети становлення його 

професійної ―Я-концепції‖.  

Умови та шляхи подолання психологічних явищ у діяльності соціального 

працівника (―синдром професійного вигорання‖, ―синдром хронічної втоми‖), 

які призводять до професійної деформації та дезадаптації. 

Тема 4. Психологічні особливості фахової підготовки соціального 

працівника. 

Проблематика підготовки фахівців-гуманітаріїв до соціальної роботи. 

Етичні правила діяльності психолога та соціального працівника. Особистісні 

якості, що необхідні для професійної соціальної роботи. Проблематика 

супервізії соціального працівника. Соціальна робота як духовна практика: 

розвиток особистого потенціалу соціального працівника.  

 Модуль №2. «Психологічні технології у соціальній роботі»  
Тема 5. Психологічні характеристики провідних клієнтських груп та 

психологічні особливості впливу екстремальних умов на життєдіяльність 

людей. 

Криза й втрата як психологічні умови саморозвитку або деградації 

особистості. Феномен посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 

Психотерапевтична допомога при ПТСР залежно від його стадії. Виникнення 

психологічних залежностей на фоні кризи й втрати. Можливості запобігання 

злочинності шляхом соціальної роботи. 

Психологічні особливості соціально депривованих осіб (бідні люди, 

жебраки, бездомні, безробітні). Психологічні ефекти ув’язнення, вплив 

позбавлення волі на психіку в’язня. Основні напрями психологічної допомоги 

в’язням. Реабілітація після звільнення. 



Психологічні проблеми осіб-мігрантів (іммігранти та емігранти, 

репатріанти, біженці).  

Категорія девіантних осіб в соціальній роботі. Психологічні особливості 

осіб, що займаються проституцією. Психологічні наслідки проституції як 

девіантної поведінки. 

Психологічні особливості інвалідів та невиліковно хворих. 

Психологічний портрет алко- та наркозалежних осіб. 

Психологічне розуміння суїцидальних станів, класифікація їх. 

Психологічна допомога клієнтам, що здійснили суїцидальні спроби або мали 

суїцидальні наміри. 

Тема 6. Психологічна допомога у практиці соціальної роботи. 

Сутність поняття "психологічна допомога". Етичні принципи 

психологічної допомоги: доброзичливе і безоцінне ставлення до клієнта, 

орієнтація на норми і цінності клієнта, заборона давати поради, анонімність, 

розмежування особистих і професійних відносин. 

Групи методів соціальної роботи. Соціальна терапія та її функції. 

Індивідуальна терапія в соціальній роботі. Групова терапія. Етапи технології 

вирішення соціальних проблем. 

Тема 7. Індивідуальне психологічне консультування у практиці соціальної 

роботи. 

Особливості та фази консультативної бесіди: розпитування клієнта, 

висування гіпотез та інтерпретація, психокорекційний (психотерапевтичний) 

вплив, завершення бесіди. 

Напрямки роботи при розпитуванні клієнта: підтримка контакту, 

стимулювання розповіді, структурування бесіди, усвідомлення оповіді клієнта. 

Прийоми підтримки контакту з клієнтом: активне слухання, емпатійне 

слухання. 

Формування атракції як засіб управління контактом з клієнтом. 

Тема 8. Індивідуальна і групова психотерапія та психокорекція у практиці 

соціальної роботи. 

Особливості психотерапії у соціальній роботі. Основні напрямки 

немедичної психотерапії, які застосовуються у ситуації надання психологічної 

допомоги особі та при роботі з групою. 

Етапи процесу психотерапії: оцінка реальної ситуації клієнта, актуалізація 

очікувань клієнта, дієві зміни (вироблення стратегії змін, перенесення 

альтернативних паттернів поведінки у реальне життя, здійснення рефлексії 

отриманих результатів).  

Види психокорекціних груп: групи тренінгу умінь, групи зустрічей. Робота 

з груповою динамікою. Тематичні вправи та рольові ігри в груповій роботі. 

Психогімнастика в соціальній роботі.  

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Змістовий модуль І: «Теоретико-методологічне  підґрунтя психології 

соціальної роботи» 
Тема 1. Вступ до психології соціальної роботи. 



Тема 2. Психологічна структура соціальної роботи як суспільної 

практики. 

Тема 3. Психологічні характеристики діяльності та особистості 

соціального працівника. 

Тема 4. Психологічні особливості фахової підготовки соціального 

працівника. 

Змістовий модуль ІІ: «Психологічні технології у соціальній роботі» 
Тема 5. Психологічні характеристики провідних клієнтських груп 

психологічні особливості впливу екстремальних умов на життєдіяльність 

людей. 

Тема 6. Психологічна допомога у практиці соціальної роботи. 

Тема 7. Індивідуальне психологічне консультування у практиці соціальної 

роботи. 

Тема 8. Індивідуальна і групова психотерапія та психокорекція у практиці 

соціальної роботи. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  д/зв  

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20/40 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4/10 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- реферати; 

- есе; 

- термінологічний  словник; 

- розробка схем та таблиць. 

 

15/20 

15/20 

10/10 

8/8 

 

захист реферату 

захист есе 

словник 

таблиці, схеми 

 Разом 72/108  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Тематика рефератів: 

1. Аналіз проблем клієнтів соціальної роботи за психологічними 

механізмами їх виникнення. 

2. Буденна свідомість як форма психологічної фіксації негативних 

переживань і неадекватних уявлень, що виникають у особи в проблемній 

соціальній ситуації. 

3. Взаємозв’язок психологічних теорій та практики соціальної роботи. 

4. Вплив сімейного виховання на розвиток дитини. 

5. Гендерна проблематика соціальної роботи. 

6. Групова психотерапія в соціальній роботі. 



7. Життєвий досвід як форма психологічної фіксації негативних переживань 

і неадекватних уявлень, що виникають у особи в проблемній соціальній 

ситуації. 

8. Життєві проблеми безпритульних і бездоглядних осіб та психотехнології 

соціальної роботи з ними. 

9. Загальна характеристика психокорекційних груп (тренінгу умінь, 

зустрічей) у соціальній роботі. 

10. Індивідуальна психотерапія в соціальній роботі.  

11. Криза та втрата як психологічні умови саморозвитку або деградації 

особистості. 

12. Людина як суб’єкт та об’єкт соціальної роботи. 

13. Методика виявлення батьківського ставлення до дитини. 

14. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи. 

15. Насильство над людьми похилого віку: психологічні аспекти надання 

соціальної допомоги. 

16. Неврози у дітей – вияв соціальної дезадаптації. 

17. Опрацювання кризи втрати близької людини в концепції «соціального 

атома» Я.Морено як психотехнологічний підхід у соціальній роботі. 

18. Організація та управління системою соціального захисту населення 

України. 

19. Особистісний смисл як провідна компонента становлення професійної 

―Я-концепції‖ соціального працівника. 

20. Особливості волонтерської діяльності з онкохворими дітьми: 

психологічний аспект. 

21. Особливості психотерапії у соціальній роботі. 

22. Оцінка потреб дитини як умова планування соціального супроводу.  

23. Поняття про соціальну та психологічну допомогу особистості (групі, 

організації). 

24. Поняття професійної придатності та критерії відбору робітників 

соціальної сфери. 

25. Порівняльний аналіз психологічних та соціальних проблем різних 

категорій девіантних осіб в соціальній роботі.  

26. Проблема соціалізації дітей з обмеженими розумовими можливостями. 

27. Проблеми мотивації діяльності соціального працівника у різних типах 

організацій. 

28. Проституція як психосоціальна проблема суспільства: психологічні 

особливості ЖСБ (жінки сексбізнесу). 

29. Професiйна компетентнiсть спецiалiстiв соцiальної роботи. 

30. Професійно важливі якості особистості фахівців у галузі соціальної 

роботи. 



31. Профілактика залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернету у 

молодіжному середовищі. 

32. Психологічна допомога клієнтам, що здійснили суїцидальні спроби або 

мали суїцидальні наміри. 

33. Психологічна складова основних моделей підтримки населення у 

сучасному світі. 

34. Психологічна складова системи соціальної допомоги у школі. 

35. Психологічна складова соціальної підтримки молодих спеціалістів на 

ринку праці в Україні. 

36. Психологічна та соціальна реабілітація осіб, які відбували покарання в 

умовах позбавлення волі. 

37. Психологічне консультування у соціальній роботі. 

38. Психологічне розуміння сутності суїцидальних станів клієнтів соціальної 

роботи.  

39. Психологічний супровід самотніх матерів. 

40. Психологічні засади соціальної роботи з жінками. 

 

Тематика есе: 

1. Психологічні критерії визначення клієнтів соціальної роботи. 

2. Психологічні особливості адаптації першокурсників із сільської 

місцевості до умов навчання у ВНЗ. 

3. Психологічні особливості соціальної роботи з алкозалежними особами.  

4. Психологічні особливості соціальної роботи з інвалідами та невиліковно 

хворими. 

5. Психологічні особливості соціальної роботи з наркозалежними особами. 

6. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, позбавленими 

волі. 

7. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що мають ігрову 

залежність. 

8. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що переживають 

горе. 

9. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що переживають 

кризу. 

10. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що потерпають 

від сексизму та гендерної дискримінації. 

11. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що потерпають 

від посттравматичного стресового розладу (ПТСР).  

12. Психологічні особливості соціальної роботи з особами, що потрапили в 

екстремальну ситуацію. 

13. Психологічні особливості соціальної роботи з особами-мігрантами.  



14. Психологічні особливості соціальної роботи з сім’ями. 

15. Психологічні особливості соціальної роботи з соціально депривованими 

особами. 

16. Психологічні та соціально-психологічні тренінги у практиці соціальної 

роботи. 

17. Психологічні технології в соціальній роботі. 

18. Психологічні технології подолання девіантної поведінки учнів. 

19. Психологічні технології подолання конфліктності у навчально-

виховному процесі. 

20. Психологічні технології соціальної роботи з ВІЛ-інфікованою та хворою 

на СНІД молоддю. 

21. Психологічні технології соціальної роботи з клієнтами із залежністю від 

алкоголю. 

22. Психолого-орієнтировані теорії практики соціальної роботи. 

23. Психотехнології соціальної роботи з багатодітними сім’ями. 

24. Робота соціального педагога в дошкільних дитячих будинках для дітей-

сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

25. Самоменеджмент як метод запобігання «емоційного вигорання» 

майбутніх соціальних працівників. 

26. Синдром «емоційного вигорання» та його прояви в діяльності соціальних 

працівників. 

27. Соціальна адаптація дітей у ДБСТ: досвід психокорекційної роботи 

соціальних служб в Україні. 

28. Соціальна терапія як складова професійної діяльності соціального 

працівника.  

29. Соціальне сирітство в Україні: соціальні, економічні та морально-

психологічні чинники. 

30. Соціальний працівник як суб’єкт діяльності та розвитку соціальної 

роботи як сфери суспільної практики. 

31. Соціально-психологічні передумови виникнення дитячої агресивності та 

жорстокості. 

32. Специфіка копінг-стратегій у молоді, яка переживає почуття самотності. 

33. Спосіб життя як форма психологічної фіксації негативних переживань і 

неадекватних уявлень, що виникають у особи в проблемній соціальній 

ситуації. 

34. Сутність життєвих проблем, що виникають у молодих сім’ях як підґрунтя 

організації соціальної роботи з молодою сім'єю. 

35. Технології соціальної діагностики. 

36. Технології соціальної роботи з дезадаптивними дітьми та молоддю. 

37. Технологія соціальної роботи з прийомною сім’єю. 



38. Умови та шляхи подолання психологічних явищ у діяльності соціального 

працівника, які призводять до професійної деформації та дезадаптації. 

39. Феномен психологічної допомоги у соціальній роботі. 

40. Хибні звички як передумова виникнення соціальних девіацій. 

 

Словник: адаптація, батьківство, ведення випадку, громада, групова 

соціальна робота, діагностика соціальна, захист соціально-правовий, 

інспектування соціальне, консультування, консультування сімейне, кризове 

втручання, мережа соціальної підтримки, методи збору інформації, методи 

соціально-педагогічної роботи, моніторинг сім’ї, мотивація, наснаження, 

оцінка потреб дитини, оцінка потреб дитини та сім’ї, оцінка потреб сім’ї, 

патронаж соціальний, підтримка соціальна, послуги соціальні, прийомна 

сім’я, ресурси  сім’ї, сім’я, складні життєві обставини, соціальне 

забезпечення, соціальне інспектування, соціальна допомога, соціальне 

обслуговування, соціальний супровід, технології соціально-педагогічної 

діяльності, технології соціальної роботи з клієнтом, типи сімей, форми 

соціально-педагогічної роботи, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1 Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2 Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою та 

першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального 

завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом з дисципліни. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Гендерна проблематика соціальної роботи. 

2. Насильство над людьми похилого віку: психологічні аспекти надання 

соціальної допомоги. 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 не зараховано 



1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 
Вид Максимальна кількість балів 

реферат 5 

есе 5 

термінологічний  словник 5 

розробка схем та таблиць 5 



8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Вказуються за потреби. 
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