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Опис дисципліни
Дисципліна “Аксіопсихологія” спрямована на надання студентам необхідних знань з вивчення
психологічних механізмів, закономірностей, структурно-динамічних показників та психологопедагогічних умов аксіогенезу особистості, формування навичок аналізу різних ціннісних систем та
поглядів з позиції об’єктивності і толерантності, розуміння онтологічних координат аксіогенезу
особистості та герменевтичних засобів дослідження.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

4/2

1. Цiннiснi вимiри
iндивiдуальної свiдомостi

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

Психологічний
диктант

4/-

2. Онтологічні координати
аксіогенезу особистості у
просторі інтегрального
суб’єкта

Використання принципу iнтегральної суб’єктностi як
засобу виявлення аксiопсихологiчних атрибуцiй
особистості

Творчі
завдання

2/2

3. Дiалог – унiверсальний
психологiчний механiзм
аксiогенезу особистостi

Розуміння конвенцiального характеру гуманiтарного
знання, аналіз двоступеневої моделі
світовідношення людини

Дискусійне
обговорення

2/2

4. Онтологічні координати
герменевтики

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

Складання
структурних
схем

2/2

5. Психологічні
розуміння

Знання сучасних психологічних досліджень у галузі
герменевтики, технології роботи зі свідомістю

Дискусійне
обговорення

вектори

Завдання

1

клієнта
4/-

6. Герменевтичні засоби
дослідження

Аналіз смислової структури пізнавального тексту,
розуміння механізмів утворення метафоричних
феноменів

Реферативні
повідомлення

4/2

7. Аксіопсихологічні джерела Використання принципів кватерності та п’ятерності
методу
моделювання
у як базових психоментальних матриць
психології особистості
психологічного методологування

Реферативні
повідомлення

4/2

8. Психофрактальне
моделювання в сучасній
персонології

Знання методологічних засад холістичного
моделювання психічних явищ як особливих
онтичних фракталів світопобудови

Складання
структурних
схем

4/3

9. Аксіометрика вчинку:
процес та ефект
самотворення

Аналіз учинку як логiчного осереддя й онтологiчного
ядра цiннiсних вимiрiв iнтегральної суб’єктностi
життєтворення особистості

Дискусійне
обговорення
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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 модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
2

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: 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 за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-4) – завдання, тести

20

Модуль 2 (теми 5-8) – завдання, тести

20

Творче завдання (тема 9) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-9) – тести, завдання

40

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS
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