
СИЛАБУС  КУРСУ 

1. Основні характеристики 

Назва українською 

мовою 
 Психологія наукової діяльності 

Назва англійською 

мовою 

 Psychology of scientific activity 

 

 

 

  

Спеціальність 

 211– «Ветеринарна медицина», 212 –  «Ветеринарна  гігієна, 

санітарія і експертиза», 204 – «Технологія виробництва та переробки 

продуктів тваринництва», 201 – «Агрономія», 073 – «Менеджмент». 

  

Рівень освіти 
 третій (освітньо-науковий) 

  
Форма навчання  Денна, заочна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS   90 годин / 3 кредита ECTS 

Розподіл годин за 

видами занять 

Вид 

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 
Лабораторні 

заняття 

 

СРС 

Години 14 16 - 60 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 

 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість 

- + 2 - - 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
  Вибіркова 

Мова викладання 
 Українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
 Кафедра філософії, історії  і політології 

Викладач (лекційні 

заняття) 

 Доцент Самуйлік М.М. 

E-mail та інші контакти 

викладача  е-mail: samujliknikolaj@gmail.com 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
Доцент Самуйлік М.М. 

3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисциплін Вивчення основних засад психології наукової діяльності;  формування у 

аспірантів психологічної готовності до педагогічної діяльності; розвиток 

провідних якостей особистості, що мають  професійне значення. 

   



 Компетентності 

 
- усвідомлення психологічних особливостей наукової діяльності та 

шляхів її опанування; 

- обґрунтування власної світоглядної та громадянської позиції; 

- застосування одержаних психологічних знань при вирішенні 

професійних завдань, організації соціальних відносин. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Здатності 

 
- здатність до аналізу психологічних особливостей наукової 

діяльності та їх урахування у процесі написання 

дисертаційного дослідження і подальшої власної наукової 

діяльності; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність діяти відповідально та свідомо на основі етичних 

міркувань; 

- здатність проводити наукові дослідження на відповідному 

рівні, приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; 

- здатність працювати як самостійно, так і в колективі; 

- здатність до сприйняття та оцінки нових ідей, до наукової 

творчості; 

- розвиток здатності до самоаналізу та розкриття 

психологічного потенціалу особистості науковця 

 
 

 

 

 

 

 

Результати 

навчання 

 

Знання - знання та розуміння теоретичних основ психології наукової 

діяльності; 

- компонентного складу психологічної структури наукової 

діяльності; 

- знання психологічних особливостей навчально-виховного 

процесу; 

 



Вміння - організовувати та аналізувати свою наукову діяльність; 

- знаходити та аналізувати різні джерела з метою отримання 

наукових знань. 

- ініціювати, планувати та організовувати наукове пізнання 

психологічних явищ; 

- проводити структурування навчального матеріалу, 

забезпечувати послідовність його викладення; 

- виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми у сфері 

психології; 

- аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і 

використовувати її в педагогічній практиці; 

- уміти критично і системно оцінювати результати науково-

дослідної роботи,  перспективи подальшого наукового 

розвитку 

- діяти відповідно до основних етичних принципів наукової 

діяльності (самоцінність істини; новизна наукового знання; 

свобода наукової творчості; відкритість наукових 

результатів; конструктивний скептицизм тощо); 

- виявляти навички конструктивної міжособистісної 

взаємодії, здатність працювати в команді; 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню дисципліни) 

 Психологія, філософія, педагогіка вищої школи 

Зміст дисципліни (перелік тем) 

 
Змістовий модуль 1. Психологічні засади наукової 

діяльності 

Тема 1. Загальні основи психології наукової діяльності. 

Тема 2. Психологічна система наукової діяльності. 

Тема 3. Особистість науковцята його професійна 

компетентність. 

Тема 4. Психологічні засади написання дисертаційного 

дослідження і подальшої власної наукової діяльності. 

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні аспекти 

наукової діяльності. Психологія  наукової творчості 

Тема 1. Психологія наукового співтовариства. 

Тема 2. Науково-дослідна робота як діяльність малих груп. 

Тема 3. Психологія  наукової творчості. 
 

 
 

 

 

 



 Дидактичні методи - Вербальні (словесні): пояснення, розповідь, бесіда,   дискусія;   

- наочні: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження; 

- практичні: виконання самостійних робіт, вправи, проведення 

експерименту; 

-  пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

що передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами; 

-  репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 

 На лекційних заняттях - пояснення, розповідь; 

- бесіда,  дискусія; 

- ілюстрування, демонстрування; 

 

 

 На семінарських  заняттях - виконання самостійних робіт, вправи, проведення 

експерименту, практики; 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-

рецептивний, що передбачає пред’явлення готової інформації 

викладачем та її засвоєння студентами; 

-  репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 

 Література основна 
 Всього основної літератури 

 

1. Важинський С. Е. Методика та організація наукових досліджень: 

навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак. – Суми: СумДПУ 

імені А. С.Макаренка, 2016. – 260 с. 

2.  Горбунова .В В. Етичні та правові аспекти психологічних 

досліджень / В. В. Горбунова // Практична психологія соціаль 

3. Дзюба Л. А. Психологічні чинники впровадження сучасних 

освітні технологій у вищому навчальному закладі / Л. А. Дзюба. 

– К. : Лібра, 2003. – 246 с. 

4.  Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. для 

студентів вищих закладів освіти / Ю. Г. Шадських. – Львів: 

Магнолія плюс, 2006. – 318 с. 

5. Пропедевтичний курс з філософії науки: підручник  / За  ред. 

О.П. Сидоренка. – Київ: Освіта України, 2017. –   430 с. 

6.  

 

 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 
1. Варій М. Й. Основи психології і педагогіки [Текст]: навч. 

посіб. для студентів вищих закладів освіти / М. Й. Варій, В. 

Л. Ортинський. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 375 с. 

2. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи / Л. Подоляк, В. 

Юрченко. – К. : ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с. . 

3. Шедяков В. Психологія організації наукової творчості / В. 

Шедяков // Соц. психологія. - 2010. - № 3. - С. 19-28   

4. Яковицька Л. С. Самореалізація особистості у науково-

технічній діяльності : монографія / Л. С. Яковицька; Донец. 

нац. техн. ун-т. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 

346 с.   
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Технічне забезпечення Мульті-медійні системи . 

 

 

Метод оцінювання Кількість  / Максимальна оцінка в балах М

і

н

і

м

а

л

ь

н

а 

о

ц

і

н

к

а 

в 

б

а

л

а

х 

Змістовий модуль 2//80 0 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної 

кількості занять) 

50.00% / 0 0 

40%-50% / 2 1 

30%-40% / 4 3 

20%-30% / 6 5 

10%-20% / 8 7 

0%-10% / 10 9 

Заохочення ( доповідь на 

науковій студентській 

конференції,  активна участь 

в роботі наукового гуртка 

кафедри,  підготовка 

реферату і виступ з ним на 

семінарі, конференції і т.п.,  

призове місце в олімпіаді,  

підготовка наукової 

публікації,  участь у 

вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 

До 10 

0 

Підсумковий рейтинг До 100 0 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 

таблицею 

 

100 - 90 відмінно  

74 - 89  добре  

60 - 73 задовільно  

35 - 60 незадовільно  

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 

 

4. Політика курсу  

 Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення 

курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

в он-лайн формі згідно індивідуального плану студента. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

 

 Додаткова інформація 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої 

школи» 

 

 

Викдадач (розробник) 

к.політ. наук., доцент                         Микола САМУЙЛІК                                      

                



Т.в.о. завідувача кафедри, 

к.філос. наук., доцент______________________  Оксана ЧЕБАН   

                                     


