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Опис дисципліни 
Духовно-ідеологічна криза, що охопила сьогодні всі прошарки українського суспільства, 

проявляється в різних формах, у тому числі в знеціненні базових цінностей, трансформації структур 
ціннісних пріоритетів молодої людини, деформації її самосвідомості. Процес модернізації 
українського суспільства вимагає оновлення змісту освіти, покращення її якості, створення умов, які б 
забезпечували нові освітні результати. Важливе значення має проблема самовизначення 
особистості, знаходження нею свого місця в різних формах і структурах суспільного життя,  
окреслення головних завдань та напрямків особистісного зростання, визначення зовнішніх і 
внутрішніх умов, які спричиняють, визначають активність і зрілість особистості.  А тому  метою курсу є 
вивчення ціннісно-смислової детермінації життєдіяльності як основоположної характеристики 
людського способу існування та як конституювальної властивості особистості. 
 

Структура дисципліни  
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

9 1. Цiннiснi вимiри 
iндивiдуальної свiдомостi 

Знання термінологічного апарату аксiопсихологiї 
особистості, аналіз системи диспозиційних 
(смислових) утворень особистості 

Поточне 
опитування, 
робота зі 
структурними 
схемами 

9 2. Дiалог – унiверсальний 
психологiчний механiзм 
аксiогенезу особистостi 

Розуміння конвенцiального характеру 
гуманiтарного знання, аналіз двоступеневої 
моделі світовідношення людини 

Складання 
мислесхем 

9 3. Онтологічні координати 
герменевтики 

Розуміння аксіологічних проекцій духовного 
буття людини, вміння аналізувати суб’єктивні 
репрезентації емпіричної свідомості індивіда 

Поточне 
опитування, 
самозвіти  

9 4. Аксіометрика вчинку: Здатність до аналізування учинку як логiчного Презентації 
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процес та ефект 
самотворення 

осереддя й онтологiчного ядра цiннiсних вимiрiв 
iнтегральної суб’єктностi життєтворення 
особистості 

результатів 
виконаних 
завдань та 
досліджень 

9 5. Онтологічні основи 
аксіогенезу особистості у 
просторі духовного буття 
людини 

Розуміти логіку наукового пізнання духовно-
цiннiсного самовизначення особистості в оптиці 
онтологічних координат аксіогенезу та 
інтенцiйності iндивiдуального буття людини 
 

Виступи на 
наукових 
заходах 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  
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● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є важливим компонентом якісного набуття 

знань. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами підсумкового екзамену   
Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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