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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійної діяльності» 

1. Опис дисципліни «Психологія професійної діяльності» 
Дисципліна 

«Психологія професійної 

діяльності» 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійна програма, 

ступінь вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань – 07 Управління 
та адміністрування 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл загальної підготовки  

Мова навчання  
українська 

Кількість залікових  

модулів – 4 

Спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Рік підготовки:  

Денна – перший 

Заочна - перший 

Семестр: 

Денна – перший 

Заочна – перший-другий 

Кількість  змістових 

модулів – 3  

Освітньо-професійна програма – 

Фінанси 

Лекції: 

Денна – 32 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 14 год. 

Заочна – 4 год. 

Загальна кількість  

годин – 120  

Ступінь вищої освіти – бакалавр  Самостійна робота: 

Денна – 65 год. 

Заочна – 108 год. 

Тренінг, КПІЗ 

Денна – 6 год.  

Індивідуальна робота : 

Денна – 3 год. 

Тижневих годин – 8,  

з них аудиторних – 3 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни «Психологія професійної діяльності» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять 

їм адекватно і ефективно використовувати одержані психологічні знання в своїй 

професійній діяльності. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни. 

В процесі вивчення дисципліни здобувачі отримують можливість оволодіти: 

психологічними знаннями щодо змісту і структури професійної діяльності, 

психологічних основ навчання й виховання майбутніх фахівців у ЗВО; 

діагностичним інструментарієм щодо дослідження особливостей професійного 

навчання і професійного становлення майбутніх фахівців; технологією надання 

відповідної психологічної допомоги майбутнім фахівцям у процесі їх 

безпосередньої професійної підготовки й майбутньої діяльності, досвіду вивчення 

особистості у сфері професійної діяльності фахівців. 

 



2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Психологія професійної 

діяльності» основна увага приділяється оволодінню студентами 

компетентностями, а саме: 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК12. Здатність працювати автономно. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Передумовами для вивчення дисципліни є знання про людину, її 

індивідуально-психологічні особливості, відмінності та їх вплив на професійну 

діяльність, вміння взаємодіяти з іншими. 

 

2.5. Програмні результати навчання: 
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 

фінансовій сфері діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності» 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до спеціальності. Особистість як суб’єкт 

професійної діяльності  

 

Тема 1. Становлення психології професій. 

Предмет, об'єкт, завдання та основні категорії психології професійної 

діяльності. Уявлення про працю та її значення у контексті культурно-історичного 

розвитку суспільства. Інституалізація професійної діяльності. Джерела 

зародження наукових знань про психологічні особливості трудової діяльності. 

Психотехніка та наукова організація праці. Методи досліджень у психології 

професійної діяльності. Професії: від минулого до сучасного. 

 

Тема 2. Професійна соціалізація особистості 

Професійна соціалізація. Проблема вибору професій. Зміст поняття 

«професійне становлення». Соціальна ідентичність в професійній діяльності. 

Розвиток особистості в процесі професійного становлення.  Кризи професійного 

становлення. 

 

Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості трудової діяльності 

Індивідуально-типологічні особливості  особистості та їх вплив на трудову 

діяльність. Працездатність та її динаміка. Види порушення працездатності та їх 

профілактика. 

 

Тема 4. Мотивування персоналу 

Теоретичні засади мотивування персоналу в організації. Основні теорії 

мотивації. Характеристика системи мотивування персоналу. Самомотивація та 

прийоми її стимулювання. 

 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної діяльності  

 

Тема 5. Сучасні засади командотворення 

Соціально-психологічні засади розуміння малої групи. Трудовий колектив 

та його характеристики. Команда: визначення, принципи взаємодії, рольова 

структура, етапи розвитку. Керівництво та управління командами.  

 

Тема 6. Етичні та моральні аспекти трудових взаємовідносин 

Психологічний клімат. Конфлікти в організаціях: виникнення, причини, 

типи, профілактика, шляхи вирішення. Етика ділового спілкування. 

 

Тема 7. Соціально-психологічні засади керівництва та лідерства. 

Характеристика основних понять. Поняття про лідерство. Керівництво та 

лідерство: спільні та відмінні риси. Характеристика стилів управління. 

Особистість лідера: індивідуальна траєкторія розвитку. 

 

 

 



Тема 8. Сучасні погляди на розвиток професійної кар’єри 

Поняття професійної кар’єри, її типи, функції та чинники впливу. Поняття 

про кар’єрні стратегії. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці. 

Типові етапи кар’єрного розвитку особистості.  

 

Змістовий модуль 3. Процедурні аспекти психології професійної 

діяльності 

 

Тема 9. Тайм-менеджмент як складова частина самоорганізації 

особистості 

Тайм-менеджмент як наука та мистецтво управління власним часом. 

Принципи тайм-менеджменту. Методики тайм-менеджменту. Хронофаги, або 

поглиначі часу. 

 

Тема 10. Сучасні технології пошуку та підбору персоналу. 
Суть організації добору персоналу. Традиційні методи добору та оцінки 

кадрів. Інноваційні методи добору та оцінки кадрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Психологія професійної 

діяльності» 
(денна форма навчання) 

Назва теми Кількість годин 

Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві 

дуальна 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Контрольні 

заходи  

Змістовий модуль 1. Вступ до спеціальності. Особистість як суб’єкт професійної 

діяльності 

Тема 1. Становлення 

психології професій. 

4 

2 

8 

1 2 

Тести, 

питання, 

реферати, 

завдання 
Тема 2. Професійна 

соціалізація особистості 

4 6 

Тема 3. Індивідуально-

типологічні особливості 

трудової діяльності 

4 

2 

6 

Тема 4. Мотивування 

персоналу 

4 6 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної діяльності 

Тема 5. Сучасні засади 

командотворення 

2 

2 

8 

1 2 

Тести, 

питання, 

реферати, 

завдання 
Тема 6. Етичні та 

моральні аспекти 

трудових взаємовідносин 

2 6 

Тема 7. Соціально-

психологічні засади 

керівництва та лідерства. 

4 

2 

6 

Тема 8. Сучасні погляди 

на розвиток професійної  

кар’єри 

2 2 6 

Змістовий модуль 3. Процедурні аспекти психології професійної діяльності 

Тема 9. Тайм-

менеджмент як складова 

частина самоорганізації 

особистості 

4 

2 

7 

1 2 

Тести, 

питання, 

реферати, 

завдання 

Тема 10. Сучасні 

технології пошуку та 

підбору персоналу. 

2 2 6 

Всього 32 14 65 3 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(заочна форма навчання) 

Назва теми Кількість годин 



Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Вступ до спеціальності. Особистість як суб’єкт професійної 

діяльності 

Тема 1. Становлення психології професій. 1 

 

2 

12 

Тема 2. Професійна соціалізація особистості 10 

Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості трудової 

діяльності 1 
10 

Тема 4. Мотивування персоналу 10 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної діяльності 

Тема 5. Сучасні засади командотворення 
2 

1 

12 

Тема 6. Етичні та моральні аспекти трудових взаємовідносин 10 

Тема 7. Соціально-психологічні засади керівництва та 

лідерства. 
2 

 

10 

Тема 8. Сучасні погляди на розвиток професійної  кар’єри 10 

Змістовий модуль 3. Процедурні аспекти психології професійної діяльності 

Тема 9. Тайм-менеджмент як складова частина 

самоорганізації особистості 
1 

1 
14 

Тема 10. Сучасні технології пошуку та підбору персоналу. 1 10 

Всього 8 4 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тематика практичних завдань з дисципліни 

«Психологія професійної діяльності» 



Денна форма 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до спеціальності. Особистість як суб’єкт 

професійної діяльності 

 

Практичне заняття №1 

Тема 1. Становлення психології професій. 

Мета: Знати термінологію, розуміти особливості розвитку особистості в 

процесі професійного становлення; вміти визначати індивідуальну траєкторію 

професійного життя. 

Питання для обговорення: 

1. Предмет, об'єкт, завдання та основні категорії психології професійної 

діяльності.  

2. Уявлення про працю та її значення у контексті культурно-історичного 

розвитку суспільства. 

3. Інституалізація професійної діяльності 

4. Джерела зародження наукових знань про психологічні особливості 

трудової діяльності. Психотехніка та наукова організація праці. 

5. Методи досліджень у психології професійної діяльності. 

6. Професії: від минулого до сучасного. 

 

Тема 2. Професійна соціалізація особистості 

Мета: Розуміти психологічні проблеми вибору професії майбутнім 

фахівцем. Вміти аналізувати вікові та гендерні особливості професійного 

становлення і розвитку особистості. 

Питання для обговорення: 

1. Професійна соціалізація. Проблема вибору професій. 

2. Зміст поняття «професійне становлення». Соціальна ідентичність в 

професійній діяльності. Розвиток особистості в процесі професійного 

становлення.  

3. Кризи професійного становлення. 

 

Практичне заняття №2 

Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості трудової діяльності 

Мета: Знати фізіологічні, психологічні та типологічні особливості 

особистості та їх вплив на вибір професії та успішність професійної діяльності 

Питання для обговорення: 

1. Індивідуально-типологічні особливості  особистості та їх вплив на 

трудову діяльність. 

2. Працездатність та її динаміка. 

3. Види порушення працездатності та їх профілактика. 

 

Тема 4. Мотивування персоналу 
Мета: Розуміти особливості мотиваційної сфери особистості. Вміти 

визначати провідні потреби та впливати на них. Знати закономірності 

інтринсивної і екстринсивної мотивації. 

Питання для обговорення: 



1. Теоретичні засади мотивування персоналу в організації 

2. Основні теорії мотивації 

3. Характеристика системи мотивування персоналу. 

4. Самомотивація та прийоми її стимулювання. 

 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної діяльності 

Практичне заняття №3 

Тема 5. Сучасні засади командотворення 

Мета: Знати механізми творення та функціонування трудового колективу та 

команди працівників, принципи їх взаємодії, рольову структуру, етапи розвитку. 

Володіти навичками керівництва та управління командами. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-психологічні засади розуміння малої групи. 

2.Трудовий колектив та його характеристики. 

3. Команда: визначення, принципи взаємодії, рольова структура, етапи 

розвитку. 

4. Керівництво та управління командами. 

 

Тема 6. Етичні та моральні аспекти трудових взаємовідносин 

Мета: Вміти аналізувати показники психологічного клімату в трудовому 

колективі, вирішувати конфлікти в організаціях. Знати етичні аспекти  ділового 

спілкування. 

Питання для обговорення: 

1. Психологічний клімат.  

2. Конфлікти в організаціях: виникнення, причини, типи, профілактика, 

шляхи вирішення. 

3. Етика ділового спілкування. 

 

Практичне заняття №4 

Тема 7. Соціально-психологічні засади керівництва та лідерства. 

Мета: Знати основні аспекти керівництва та лідерства, характеристики 

стилів управління. Вміти планувати індивідуальну траєкторію розвитку як 

керівника та лідера організації. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика основних понять. 

2. Поняття про лідерство. 

3. Керівництво та лідерство: спільні та відмінні риси.  

4. Характеристика стилів управління. 

5. Особистість лідера: індивідуальна траєкторія розвитку. 

 

Практичне заняття №5 

Тема 8. Сучасні погляди на розвиток професійної  кар’єри 

Мета: Знати психологічні та вікові особливості, критерії, етапи побудови 

професійної кар’єри суб’єктів освітнього процесу у вищій школі. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття професійної кар’єри, її типи, функції та чинники впливу.  

2. Поняття про кар’єрні стратегії. 



3. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці.  

4. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості.  

 

Змістовий модуль 3. Процедурні аспекти психології професійної 

діяльності 

 

Практичне заняття №6 

Тема 9. Тайм-менеджмент як складова частина самоорганізації 

особистості 

Мета: Вміти планувати та організовувати свій час, знати основні прийоми 

його оптимізації та ефективного використання. 

Питання для обговорення: 

1. Тайм-менеджмент як наука та мистецтво управління власним часом. 

2. Принципи тайм-менеджменту 

3. Методики тайм-менеджменту.  

4. Хронофаги, або поглиначі часу. 

 

Практичне заняття №7 

Тема 10. Сучасні технології пошуку та підбору персоналу. 

Мета: Знати традиційні та інноваційні методи добору та оцінки кадрів. 

Вміти складати професіограму і психограму фахівця 

Питання для обговорення: 

1. Суть організації добору персоналу 

2. Традиційні методи добору та оцінки кадрів 

3. Інноваційні методи добору та оцінки кадрів. 

 

Заочна форма 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до спеціальності. Особистість як суб’єкт 

професійної діяльності 

 

Практичне заняття №1 

Тема 1. Становлення психології професій. 

Мета: Знати термінологію, розуміти особливості розвитку особистості в 

процесі професійного становлення; вміти визначати індивідуальну траєкторію 

професійного життя. 

Питання для обговорення: 

1. Предмет, об'єкт, завдання та основні категорії психології професійної 

діяльності.  

2. Уявлення про працю та її значення у контексті культурно-історичного 

розвитку суспільства. 

3. Інституалізація професійної діяльності 

4. Джерела зародження наукових знань про психологічні особливості 

трудової діяльності. Психотехніка та наукова організація праці. 

5. Методи досліджень у психології професійної діяльності. 

6. Професії: від минулого до сучасного. 

Тема 2. Професійна соціалізація особистості 



Мета: Розуміти психологічні проблеми вибору професії майбутнім 

фахівцем. Вміти аналізувати вікові та гендерні особливості професійного 

становлення і розвитку особистості. 

Питання для обговорення: 

1. Професійна соціалізація. Проблема вибору професій. 

2. Зміст поняття «професійне становлення». Соціальна ідентичність в 

професійній діяльності. Розвиток особистості в процесі професійного 

становлення.  

3. Кризи професійного становлення. 

 

Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості трудової діяльності 

Мета: Знати фізіологічні, психологічні та типологічні особливості 

особистості та їх вплив на вибір професії та успішність професійної діяльності 

Питання для обговорення: 

4. Індивідуально-типологічні особливості  особистості та їх вплив на 

трудову діяльність. 

5. Працездатність та її динаміка. 

6. Види порушення працездатності та їх профілактика. 

 

Тема 4. Мотивування персоналу 
Мета: Розуміти особливості мотиваційної сфери особистості. Вміти 

визначати провідні потреби та впливати на них. Знати закономірності 

інтринсивної і екстринсивної мотивації. 

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні засади мотивування персоналу в організації 

2. Основні теорії мотивації 

3. Характеристика системи мотивування персоналу. 

4. Самомотивація та прийоми її стимулювання. 

 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної діяльності 

Практичне заняття №2 

Тема 5. Сучасні засади командотворення 

Мета: Знати механізми творення та функціонування трудового колективу та 

команди працівників, принципи їх взаємодії, рольову структуру, етапи розвитку. 

Володіти навичками керівництва та управління командами. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-психологічні засади розуміння малої групи. 

2.Трудовий колектив та його характеристики. 

3. Команда: визначення, принципи взаємодії, рольова структура, етапи 

розвитку. 

4. Керівництво та управління командами. 

 

Тема 6. Етичні та моральні аспекти трудових взаємовідносин 

Мета: Вміти аналізувати показники психологічного клімату в трудовому 

колективі, вирішувати конфлікти в організаціях. Знати етичні аспекти  ділового 

спілкування. 

 



Питання для обговорення: 

1. Психологічний клімат.  

2. Конфлікти в організаціях: виникнення, причини, типи, профілактика, 

шляхи вирішення. 

3. Етика ділового спілкування. 

 

Тема 7. Соціально-психологічні засади керівництва та лідерства. 

Мета: Знати основні аспекти керівництва та лідерства, характеристики 

стилів управління. Вміти планувати індивідуальну траєкторію розвитку як 

керівника та лідера організації. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика основних понять. 

2. Поняття про лідерство. 

3. Керівництво та лідерство: спільні та відмінні риси.  

4. Характеристика стилів управління. 

5. Особистість лідера: індивідуальна траєкторія розвитку. 

 

Тема 8. Сучасні погляди на розвиток професійної  кар’єри 

Мета: Знати психологічні та вікові особливості, критерії, етапи побудови 

професійної кар’єри суб’єктів освітнього процесу у вищій школі. 

Питання для обговорення: 

5. Поняття професійної кар’єри, її типи, функції та чинники впливу.  

6. Поняття про кар’єрні стратегії. 

7. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці.  

8. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості.  

 

Змістовий модуль 3. Процедурні аспекти психології професійної 

діяльності 

Тема 9. Тайм-менеджмент як складова частина самоорганізації 

особистості 

Мета: Вміти планувати та організовувати свій час, знати основні прийоми 

його оптимізації та ефективного використання. 

Питання для обговорення: 

1. Тайм-менеджмент як наука та мистецтво управління власним часом. 

2. Принципи тайм-менеджменту 

3. Методики тайм-менеджменту.  

4. Хронофаги, або поглиначі часу. 

 

Тема 10. Сучасні технології пошуку та підбору персоналу. 

Мета: Знати традиційні та інноваційні методи добору та оцінки кадрів. 

Вміти складати професіограму і психограму фахівця 

Питання для обговорення: 

1. Суть організації добору персоналу 

2. Традиційні методи добору та оцінки кадрів 

3. Інноваційні методи добору та оцінки кадрів. 

 

 



6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Для набуття умінь самостійного мислення і самоконтролю у студентів 

особливе значення має виконання комплексного практичного індивідуального 

завдання (КПІЗ) з дисципліни «Психологія професійної діяльності». Комплексне 

практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Психологія професійної 

діяльності» виконується самостійно кожним студентом. 

Завданням КПІЗ є складання психологічного портрету на основі 

проходження тестових методик, які містяться у практикумі до дисципліни 

«Психологія професійної діяльності» [11].  

 

7. Тренінг з дисципліни 

 

Організація і проведення тренінгу 

Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою 

тренінгового заняття. 

Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі 

студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива 

наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів. 

Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у групах 

студентів у кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань теми тренінгового 

заняття. 

Підведення підсумків. Обговорюється результати виконаних завдань у 

групах. Обмін думками з питань, які виносилися на тренінгові заняття. 

Тренінгове заняття «Формування комунікативних вмінь». 

Мета заняття: формування комунікативних вмінь, розвиток толерантності, 

емпатійності та здібності до самоуправління у спілкуванні. 

 

8. Самостійна робота студентів 
 

Тема та зміст самостійної роботи 
Форма 

представлення 

Опрацювання лекційного матеріалу, законодавчих та нормативних 

актів, навчальної літератури, спеціальних джерел інформації.  

Підготовка есе за тематичними напрямами: 

 

1. Становлення психології професій. 

2. Професійна соціалізація особистості 

3. Індивідуально-типологічні особливості трудової діяльності 

4. Мотивування персоналу 

5. Сучасні засади командотворення 

6. Етичні та моральні аспекти трудових взаємовідносин 

7. Соціально-психологічні засади керівництва та лідерства. 

8. Сучасні погляди на розвиток професійної  кар’єри 

9. Тайм-менеджмент як складова частина самоорганізації 

особистості 

10. Сучасні технології пошуку та підбору персоналу. 

Підготовка есе з 

проблемних питань 

 



9. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні 

заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, метод опитування, 

тестування, ділові ігри, реферування, виконання КПІЗ, есе. 
 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Психологія професійної діяльності» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

– поточне опитування, тестування;  

– презентації результатів виконаних завдань;  

– оцінювання результатів модульної контрольної роботи;  

– оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання;  

– оцінювання результатів самостійної роботи студентів;  

– інші види індивідуальних і групових завдань;  

– екзамен. 

 

11. Політика оцінювання 

 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних 

завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. 

Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів 

заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний 

стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Психологія 

професійної діяльності» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2 

Заліковий модуль 3 
 

Заліковий модуль 4 
(екзамен) 

Разом  

20% 20% 20% 40% 100% 

1.Опитування 

(тестування) 

під час занять 

(5 тем по 5 

балів = 25 

балів).  

2. Письмова 

робота 75 балів 

1. Опитування 

(тестування) під 

час занять (5 тем 

по 5 балів = 25 

балів).  

2. Письмова 

робота 75 балів 

1. Виконання завдань 

під час тренінгу = 20 

балів. 

2. Написання КПІЗ, на 

основі сформованих 

індивідуальних 

завдань = 50 балів. 

3. Захист КПІЗ = 30 

балів. 

1. Відповідь на 2 

запитання, кожне з 

яких 40 балів. У 

підсумку 80 балів. 

2. Розв’язання 10 

тестів по 2 бали = 20 

балів 

 

 



Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ 

п/п 
Найменування 

Номер 

теми 

1 
Мультимедійне забезпечення викладання лекцій (проектор; оn-line платформи: 

ZOOM; Google Meet) 
1-10 

2 Система дистанційного навчання ЗУНУ moodle.wunu.edu.ua 1-10 

3 Пакет прикладних програм базових інформаційних технологій: MS Office 1-10 

4 
Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google Chrome. 

Firefox) 
1-10 
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