




 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Аксіопсихологія» 
 

1. Опис дисципліни «Аксіопсихологія» 
 

Дисципліна 

«Аксіопсихологія» 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань 05   

«Соціальні та поведінкові 

науки»  

 

Дисципліна циклу 

професійної підготовки, 

вибіркова. 

Мова навчання – українська. 

Кількість залікових  

модулів –  4 

Спеціальність 053 – 

«Психологія»  

 

Рік підготовки:  

Денна – 1. Заочна – 1. 

Семестр: 

Денна – 1. Заочна – 2 

Кількість змістових  

модулів – 3  

ступінь вищої освіти – 

магістр 

Лекції: 

Денна – 30 год. Заочна – 20 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 15 год. Заочна – 10 год. 

Загальна кількість  

годин – 150 год. 

 Самостійна робота: 

Денна – 96 год.Заочна –120 год. 

Тренінг – 4 год. 

Індивідуальна робота – 5 год. 

Тижневих годин: 10 

з них аудиторних: 3 

 Вид підсумкового  

контролю – іспит 
 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Аксіопсихологія». 

2.1. Мета вивчення дисципліни.  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 

надання студентам необхідних знань з вивчення психологічних механізмів, 

закономірностей,структурно-динамічних показників та психолого-педагогічних умов 

аксіогенезу особистості.  

2.2. Завдання вивчення дисципліни: 

- розкрити основні аксіологічні поняття, концепції, ідеї, теорії; 

- сформувати навички аналізу різних ціннісних систем та поглядів з позиції 

об’єктивності і толерантності; 

- використовувати одержані знання у професійній діяльності, обґрунтовувати власні 

позиції крізь призму аксіопсихолології.   

В результаті вивчення дисципліни «Аксіопсихологія» студент повинен знати: 

 Цiннiснi вимiри iндивiдуальної свiдомостi 

 Онтологічні координати аксіогенезу особистості у просторі інтегрального суб’єкта 

 Психологічні вектори розуміння 

 Герменевтичні засоби дослідження 

 Аксіопсихологічні джерела методу моделювання у психології особистості. 

 Методологічною основою курсу є системно-діяльнісний підхід доповнений 

процесуальним, ситуативним, функціональним, поведінковим підходами. Реалізація одного 

провідного та ряду допоміжних підходів дозволяє більш раціонально на практиці 

застосовувати знання про розвиток особистості фахівця в майбутній діяльності соціального 

працівника та психолога. 

 Особлива увага приділяється наявним фаховим знанням студентів та існуючому 

досвіду роботи. Актуалізація вже здобутих знань суспільно-економічного характеру, уміння 



 

 

використовувати академічну підготовку в змодельованих професійних ситуаціях, що 

відображає спроможність студентів ідентифікувати себе як фахівця з професійною моделлю 

психолога, сприятиме більш ефективному формуванню практичних професійних навичок 

майбутнього фахівця соціальної сфери. Програма курсу, її лекційні та практичні заняття 

побудовані з урахуванням  цієї вимоги.  

 2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни.  
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розвʼязувати наукові та практичні проблеми у сфері 

аксiопсихологiї особистості та психологічної герменевтики. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1.Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

3. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність  

4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Знання та розуміння предметної області та специфіки 

професійної діяльності психолога. 

4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та  практики. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 

новизни та  практичної значущості  

3. Здатність здійснювати практичну діяльність з використанням 

науково верифікованих методів та технік. 

4. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації. 

5. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

6. Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах,  адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності  

8. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 
  

  2.4. Передумови для вивчення дисципліни – засвоєння студентами нормативних 

знань з дисциплін: методологія наукових досліджень, психологія соціального впливу, 

психологія творчих здібностей створюють можливості для набуття ними вмінь  і навичок 

генерувати нові ідеї (креативність), здатність здійснювати науково-дослідну роботу та 

критично оцінювати її результати, визначати перспективи подальших наукових розвідок,  

здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій, 

використовувати інформаційні і комунікаційні технології, здатність вирішувати психологічні 

задачі та проблемні ситуації різних вікових категорій клієнтів, а також виявляти їх 

індивідуально-психологічні особливості.  

 

2.5. Результати навчання. Формування даних компетентностей спричиняє 

наступні програмні результати навчання: 

1. Визначати, аналізувати  та пояснювати особливості цiннiсних вимiрів iндивiдуальної 

свiдомостi. 



 

 

2. Демонструвати навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі 

професійної діяльності.  

3.Здійснювати аксіологічні проекції духовного буття людини.  

4. Використовувати знання онтологічних координат герменевтики з метою розвитку 

ціннісної свідомості людини. 

 

3. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Предметне ядро аксiопсихологiї особистостi 

Тема 1. Цiннiснi вимiри iндивiдуальної свiдомостi. Предметне ядро аксiопсихологiї 

особистості. Теоретичні конструкти, що фiксують взаємозв’язки i взаємоперетворення в 

динамiчнiй системi особистiсних смислів. Цiннiсно-смислове психiчне вiдношення як 

репрезант якiсної специфiки об’єктивно-суб’єктивного зв’язку людини з умовами її iснування. 

Функцiональний  аспект  вiдношення. Диспозиції та установки як стабілізатори діяльності 

особистості. Канонiчне розумiння мотиву як предмета потреби. Аксiологiчна модель 

iндивiдуальної свiдомостi. Базовi цiннiснi орiєнтації особистостi у структурi її життє-

діяльності. Цiнності iндивiдуального рiвня буття людини. Цiнності функцiонування iндивiда 

у групi. Вершині цінності людської екзистенції. Система диспозиційних (смислових) утворень 

особистості. 

Література: 4,7,14, 17, 19. 

Тема 2. Онтологічні координати аксіогенезу особистості у просторі інтегрального 

суб’єкта. Людина як iнтегральний суб’єкт буття i духовно-цiннiсного самовизначення. 

Цiннiсна якість феноменального свiту людини. Принцип суб’єктностi як гносеологiчна пiдста-

ва виділення рiзних онтологiчних та аксіологічних  площин буття людини. Суб’єктна iпостась 

людини. Iнтенцiональнiсть iндивiдуального буття людини. Інтенцiональна (родова) 

схильнiсть людини як iндивiдуальний потенціал цiннiсного вибору суб’єкта духовного само 

здійснення. Субстанційні  iнтуїції суб’єктного ядра особистості. Суб’єктнiсть як спосіб 

реалiзації людиною свого духовного потенцiалу. Принцип iнтегральної суб’єктностi як засіб 

виявлення аксiопсихологiчних атрибуцiй особистостi. 

Література: 4, 6, 9, 21, 27.  

  Тема 3. Дiалог – унiверсальний психологiчний механiзм аксiогенезу особистостi. 

Конвенцiальний характер гуманiтарного знання. Дiалог як пояснювальний принцип  побудови 

й iснування “невiдчужуваної” (iндивiдуальна психiка, свiдомiсть) i “вiдчуженої” (в художнiх 

текстах, творах живопису i т. iн.) суб’єктивної реальностi. “Я – Ти” відношення як вроджена 

апріорна інтенція “Ти” – ідеальний суб’єкт. Відношення “Я – Воно” як похiдне, вторинне, 

сфера утилітарного використання, експлуатації, контролю. Генетично двоступенева модель 

світовідношення людини за М. Бубером та М. Бахтiним. Образ як структурна одиниця 

свiдомостi i самосвiдомостi. Знаково-символiчна функцiя свiдомостi. 

Література: 2, 4, 8, 15, 26. 

Змістовий модуль 2. Психологічна герменевтика: гуманітарний метод і 

феноменологічна технологія 
Тема 4. Онтологічні координати герменевтики. Аксіологічні проекції духовного 

буття людини у висхідній телеологічній перспективі. Взаємодоповнення цільового та 

причинного векторів аксіогенезу особистості. Розвиток ціннісної свідомості індивіда як певна 

мотиваційно-смислова тенденція. Ірраціональний, несвідомий та раціональний, свідомий 

вектори аксіогенезу особистості. Суб’єктивні репрезентації емпіричної свідомості індивіда. 

Феноменологічне відцентрування трансцедентального Я особистості. Полісуб’єкт як місце 

“зародження” духовного суб’єкта. Феноменологічні вчування (інтуїції та емпатії)  та   

феноменологічнв рефлексія суб’єктивної реальності даної людини. 

Література: 4, 8,25, 26. 

Тема 5. Психологічні вектори розуміння. Сучасні психологічні дослідження у галузі 

герменевтики. Розуміння як предмет вивчення герменевтики. Вітчизняні дослідження 

проблеми розуміння. Зміст гуманітарного знання за В.С. Швирьовим.  Семантична концепція 

розуміння А.Л. Никифорова. Розуміння як функція розуму (Н.С. Автономова). Розуміння як 

мета і результат психологічної практики. Діалогічна інтенція клієнта. Технологія роботи зі 

свідомістю клієнта.  Індирективне стимулювання пошуку смислів самою особистістю. 



 

 

Психологічна герменевтика як метод голономного пізнання суб’єктивної реальності та 

особлива онтологія одухотвореної дійсності. 

Література: 4, 6, 12, 16, 23, 25. 

Тема 6. Герменевтичні засоби дослідження. Визначення тексту  як одиниці  

аксіопсихіки. Опис смислової структури пізнавального тексту. Психотехніка розуміння як 

технологія психологічної герменевтики. Метафора як предмет психологічної герменевтики. 

Внутрішньоособистісні чинники метафори як носія життєвого смислу. Предикативна 

асиміляція як механізм утворення метафори. Символ як особливий різновид метафори. 

Бісуб’єктність символа. Міф як системний метафоричний феномен. Теорія міфа як вторинної 

семіологічної системи. Міфологічні ціннісні позиції: смислоутворення, смислоздійснення, 

рефлексивна позиція. контрміф  як приклад реалізації технології феноменологічного 

відцентрування. 

Література: 4, 8, 20, 25. 

Змістовий модуль 3. Аксіометрика вчинку: модус самотворення 

 Тема 7. Аксіопсихологічні джерела методу моделювання у психології особистості. Символ як 

медіатор та носій-інтегратор доглибинних духовних, енергоінформаційних ритмів і потоків. 

Символ  і знак. Символ як універсальний репрезентант взаємозв’язку макро- і мікрокосму. 

Теорія  “спільного ритму” Снайдера. Символізм як відповідність, що пов’язує всі рівні 

реальності людини і світу. Сучасний стан методологічних пошукувань у психології особис-

тості. Принципи кватерності та п’ятерності як базові психоментальні матриці психологічного 

методологування. Психологічне моделювання психічних процесів і станів за допомогою їх 

реальних (фізичних) чи ідеальних, математичних моделей. Просторові моделі (“піраміда 

Маслова”). Картографічне моделювання особистісного простору (топонімічна модель психіки 

З. Фройда, тектоніка особистості Ф. Лерша, теоретичні побудови вітакультурного змісту з 

кватерним розмежуванням А.В. Фурмана). Постнекласична модель персонологічних 

пошукувань. 

 Література: 4, 8, 11, 12, 24. 

  Тема 8. Психофрактальне моделювання в сучасній персонології. Перевідкриття 

часу в синергетиці. онтична структурна відмінність послідовних моментів. “стріла часу” як 

атрибут незворотності змін і символ еволюції природи.холістичний підхід до тлумачення 

природних і соціокультурних явищ. роль “сліпого випадку” в процесах розвитку систем. 

Синергетичне тлумачення функціонування і розвитку особистості. Психофрактальне 

моделювання в сучасній персонології. психологічна природу когнітивної інтенції людини до 

певних видів дигітального (цифрового) моделювання. Методологічні засади холістичного 

моделювання психічних явищ як особливих онтичних фракталів світопобудови. Феномени 

психічного розвитку як особливих онтичних фракталів світопобудови. Фрактал як атрактор,  

межа і мета руху хаотичної системи. принцип інтегральної суб’єктності. 

 Література: 1, 4, 8, 15, 17.  

Тема 9. Аксіометрика вчинку: процес та ефект самотворення. Акт учинку як логiчне 

осереддя й онтологiчне ядро цiннiсних вимiрiв iнтегральної суб’єктностi життєтворення 

особистості. Психологiчна картина звершення вчинку. Вiдмiннiсть учинку вiд iмпульсивних, 

автоматичних, звичних, стандартних, рефлекторних, гетерономiчних (виконуваних за 

наказом, службовою iнструкцiєю, зовнiшнiми вимогами) дiй. Ланки  учинення як 

екзистенцiйно-iєрархiчнi побудови, що манiфестують рiзнi ступенi розгортання суб’єктностi 

людини. Ситуацiя як поле актуальних значущостей індивіда. Мотивацiя як опосередковуюча 

ланка мiж ситуацiєю i вчинковою дією. Вчинкова дiя як утвердження  морально насиченого 

комунiкативного зв’язку з довкiллям. Вчинкова пiслядiя як рефлексiя наслiдкiв учинку. Рiвень 

вiдносного суб’єкта: людина не об’єкт манiпуляції, а процес само змін. Ефект самотворення 

особистості у вчинку. 

Література: 5, 9, 13, 16, 21, 22. 

 

 

 

 



 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Аксіопсихологія» 

(денна форма навчання) 

 
Тематика 

 

Кількість годин 
Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві- 

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Цiннiснi вимiри iндивiдуальної 

свiдомостi 

4 2 10  Психологіч

ний диктант 

Тема 2. Онтологічні координати 

аксіогенезу особистості у просторі 

інтегрального суб’єкта 

4 - 12 1 Творчі 

завдання 

Тема 3. Дiалог – унiверсальний 

психологiчний механiзм аксiогенезу 

особистостi 

2 2 10  Дискусійне 

обговорення 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Онтологічні координати 

герменевтики 

2 2 10  Складання 

структурних 

схем 
Тема 5. Психологічні вектори розуміння 2 2 10 1 Дискусійне 

обговорення 
Тема 6. Герменевтичні засоби дослідження 4 - 14  Реферативні 

повідомлення 
Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Аксіопсихологічні джерела методу 

моделювання у психології особистості  

4 2 10 1 Реферативні 

повідомлення 

Тема 8. Психофрактальне моделювання в 

сучасній персонології 

4 2 10 1 Складання 

структурних 

схем 
Тема 9. Аксіометрика вчинку: процес та 

ефект самотворення 

4 3 10 1 Дискусійне 

обговорення 

Разом 30 15 96 5  

 

(заочна форма навчання) 

 
Тематика 

 

Кількість годин 
Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві- 

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Цiннiснi вимiри iндивiдуальної 

свiдомостi 

2 - 12   

Тема 2. Онтологічні координати 

аксіогенезу особистості у просторі 

інтегрального суб’єкта 

2 2 14  Творчі 

завдання 

Тема 3. Дiалог – унiверсальний 

психологiчний механiзм аксiогенезу 

особистостi 

2 - 14   

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Онтологічні координати 

герменевтики 

2 2 14  Складання 

структурних 

схем 
Тема 5. Психологічні вектори розуміння 2 - 12   

Тема 6. Герменевтичні засоби дослідження 2 2 14  Реферативні 

повідомлення 



 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Аксіопсихологічні джерела методу 

моделювання у психології особистості  

4 - 14   

Тема 8. Психофрактальне моделювання в 

сучасній персонології 

2 2 14  Складання 

структурних 

схем 
Тема 9. Аксіометрика вчинку: процес та 

ефект самотворення 

2 2 12  Дискусійне 

обговорення 

Разом 20 10 120   

 
 

5. Тематика практичних занять 

 Практичне заняття № 1 

Тема: Цiннiснi вимiри iндивiдуальної свiдомостi 

Мета: Ознайомлення з предметним ядром аксiопсихологiї особистості. 

     Питання для обговорення: 

1. Предметне ядро аксiопсихологiї особистості. 

2. Диспозиції та установки як стабілізатори діяльності особистості. 

3. Аксiологiчна модель iндивiдуальної свiдомостi. 

4. Система диспозиційних (смислових) утворень особистості. 

Література: 4,6,7,19, 23. 

Практичне заняття № 2 

Тема: Дiалог – унiверсальний психологiчний механiзм аксiогенезу особистостi 

 Мета: Ознайомлення з конвенцiальним характером гуманiтарного знання 

Питання для обговорення: 

1. Дiалог як пояснювальний принцип  побудови й iснування “невiдчужуваної” i 

“вiдчуженої” суб’єктивної реальностi. 

2. Двоступенева модель світовідношення людини за М. Бубером та М. Бахтiним.  

3. Образ як структурна одиниця свiдомостi i самосвiдомостi.  

4. Знаково-символiчна функцiя свiдомостi. 

Література:4,7,14,27.  

Практичне заняття № 3 

Тема: Онтологічні координати герменевтики 

Мета: Ознайомлення з аксіологічними проекціями духовного буття людини 

     Питання для обговорення: 

1. Аксіологічні проекції духовного буття людини у висхідній телеологічній 

перспективі. 

2. Розвиток ціннісної свідомості індивіда як певна мотиваційно-смислова тенденція. 

3. Суб’єктивні репрезентації емпіричної свідомості індивіда. 

4.  Феноменологічні вчування (інтуїції та емпатії)  та   феноменологічна рефлексія 

суб’єктивної реальності даної людини. 

Література: 4,16,24,26. 

Практичне заняття № 4 

 

Тема: Психологічні вектори розуміння 

Мета: Ознайомлення з сучасними психологічними дослідженнями у галузі 

герменевтики. 

Питання для обговорення:  
1. Сучасні психологічні дослідження у галузі герменевтики.  

2. Вітчизняні дослідження проблеми розуміння. 

3. Технологія роботи зі свідомістю клієнта. 

4. Психологічна герменевтика як метод голономного пізнання суб’єктивної 

реальності та особлива онтологія одухотвореної дійсності. 
Література:4,14,17,18. 



 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Аксіопсихологічні джерела методу моделювання у психології особистості 

     Мета: Ознайомлення з сучасним станом методологічних пошукувань у сфері 

аксіпсихології особистості. 

Питання для обговорення: 

1. Символ як медіатор та носій-інтегратор доглибинних духовних, енергоінформаційних 

ритмів і потоків. 

2. Принципи кватерності та п’ятерності як базові психоментальні матриці психологічного 

методологування.  

3. Картографічне моделювання особистісного простору людини. 

4. Постнекласична модель персонологічних пошукувань. 

Література: 4,8,11,20. 

Практичне заняття № 6 

Тема: Психофрактальне моделювання в сучасній персонології 

   Мета: Ознайомлення з методологічними засадами холістичного моделювання 

психічних явищ як особливих онтичних фракталів світопобудови 

 Питання для обговорення: 

1. Перевідкриття часу в синергетиці. 

2. Психофрактальне моделювання в сучасній персонології.  

3. Методологічні засади холістичного моделювання психічних явищ як особливих онтичних 

фракталів світо побудови. 

4. Фрактал як атрактор,  межа і мета руху хаотичної системи. принцип інтегральної 

суб’єктності. 

Література: 1,8,9, 24. 

Практичне заняття № 7 

Тема: Аксіометрика вчинку: процес та ефект самотворення 

Мета: Ознайомлення з актом учинку як логiчного осереддя й онтологiчного ядра 

цiннiсних вимiрiв iнтегральної суб’єктностi життєтворення особистості 

Питання для обговорення:   
1. Акт учинку як логiчне осереддя й онтологiчне ядро цiннiсних вимiрiв iнтегральної 

суб’єктностi життєтворення особистості.  

2. Психологiчна картина звершення вчинку.  

3. Ланки  учинення як екзистенцiйно-iєрархiчнi побудови, що манiфестують рiзнi ступенi 

розгортання суб’єктностi людини.  

4. Ефект самотворення особистості у вчинку. 

Література: 4,5,9,13,24. 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується студентом у формі 

«Портфоліо», що складається із структурно-логічних схем, які відображають сутність 

теоретичних основ з аксiопсихологiї особистостi 

 Структурно-логічні схеми необхідно розробити самостійно з кожної теми до 

практичного  заняття. Для цього опрацьовується: 

 - теоретичний лекційний матеріал; 

 - наукові літературні джерела, навчальні посібники з аксіопсихології та публікації з 

проблем психофрактального моделювання та герменевтичних засобів досліджень;  

 - публікації у наукових журналах «Психологія і суспільство», «Психологический 

журнал», «Вопросы психологии»  

 - довідково-енциклопедична література. 

 Оформлення структурно-логічної схеми здійснюється за допомогою комп’ютера на 

аркуші А4, доповнюється пояснювальним текстом (0,5-1 стор.) і посиланням на використані 

літературні джерела. 

 

 

 



 

 

Варіанти КПІЗ з дисципліни «Аксіопсихологія» 

1. Аксіопсихологія як самостійна сфера знання. 

2. Аксіологічна рефлексія: специфіка ціннісного пізнання і свідомості. 

3. Онтологічна основа ціннісного відношення. 

4. Аксіопсихологія і культура: перспективи розвитку. 

5. Аксіологічна складова українського менталітету 

6. Актуальні аксіопсихологічні проблеми сучасності 

7. Функція конституювання сенсу життя: свідомий і несвідомий чинники.  

8. Інституювання цінностей і критичність їх сприйняття особистістю.  

9. Орієнтаційна функція цінностей: між ідеалом та ідолом.  

10. Нормативна функція цінностей: нормативи, імперативи, постулати.  

11. Традиція і ритуал.Розум, емоції, воля та цінності.  

12. Істинність і неістинність цінностей.  

13. Цінність, антицінність,псевдоцінність. 

14. Маніпулювання цінностями: конформізм і ідеологія. 

15. Аксіологічна рефлексія: специфіка ціннісного пізнання і свідомості. 

16. Процес пізнання і процес оцінки: дискурсивне та інтуїтивне. 

17. Феномен ціннісної інтуїції і ціннісного апріорі. 

18. Ціннісна динаміка особистості: ідеальне (уявне) і реальне “Я”. 

19. Онтологічна основа ціннісного відношення. 

20. Буття як благо: вчення Платона про Істину, Добро, Красу.  

21. Натуралістичні, трансценденталістські, аналітико-лінгвістичні трактування природи 

та генези цінностей. 

22. Екзистенційні і трансцендентні цінності. 

23. Цінність і почуття цінності: від переживання до осмислення буття.  

24. Буття як цінність. 

25. Життя людини як вища екзистенційна цінність.  

26. Любов як цінність і благо.  

27. Духовні цінності і духовна культура. 

28. Цінності гуманізму і гуманізм як цінність.  

29. Цінності людського бутя: аналітика існування.  

30. Життя і смерть. Сенс людського життя.  

31. Основні ціннісні потреби людини.  

32. Духовність: ідеали, норми, цінності й імперативи людського буття.  

33. Буття і небуття, істина і хиба, суб’єктивне і об’єктивне, природа і дух, свобода і 

необхідність.  

34. Життя і смерть: проблема евтаназії, клонування, геронтології. 

7. Самостійна робота студентів 

 

№ 

п/п 

Тема  Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Змістовий модуль 1 

1 

 

Цiннiснi вимiри iндивiдуальної свiдомостi 10 12 

2 

 

Онтологічні координати аксіогенезу особистості у 

просторі інтегрального суб’єкта 

12 14 



 

 

3 

 

Дiалог – унiверсальний психологiчний механiзм 

аксiогенезу особистостi 

10 14 

Змістовий модуль 2 

4 Онтологічні координати герменевтики 10 14 

5 Психологічні вектори розуміння 10 12 

6 Герменевтичні засоби 14 14 

Змістовий модуль 3 

8 Аксіопсихологічні джерела методу моделювання у 

психології особистості 

10 14 

9 Психофрактальне моделювання в сучасній 

персонології 

10 14 

10 Аксіометрика вчинку: процес та ефект 

самотворення 

10 12 

Разом: 96 120 

Організація та проведення тренінгу – 4 год 

8. Тренінг з дисципліни 

 

Завдання тренінгу: 

 розширення можливостей ціннісного сприйняття, естетичних почуттів, осмислення 

внутрішнього світу та прагнення творити добро; 

 відпрацьовування навичок розуміння інших людей, себе, а також взаємин між людьми; 

 опанування навичок ефективного слухання; 

 активізація процесу самопізнання та самоактуалізації; 

 розширення діапазону творчих здібностей. 
 

Вправа самоаналізу: “Хто Я?”, “Яка (який) Я?”, “Якою (яким) я хочу бути?”. 

Мета вправи:  зробити аналіз власної особистості через моральні, естетичні, 

пізнавальні та смисложиттєві категорії. 

Цей комплекс вправ має діагностико-розвиваючий характер. Учасникам тренінгу 

пропонується дати десять відповідей на кожне з поставлених запитань. Відповіді 

занотовуються на листку. Далі кожен учасник знайомить інших зі змістом відповідей, а в разі 

виникнення запитань – коментує їх. Потім усім учасникам пропонується ще раз уважно 

перечитати відповіді та намагатися структурувати їх у відповідності з наявністю у їхньому 

змісті наступних тенденцій (критеріїв оцінки себе): – аналіз власної особистості через 

моральні категорії (%); – аналіз власної особистості через естетичні категорії (%); – аналіз 

власної особистості через пізнавальні категорії (%); – аналіз власної особистості через 

смисложиттєві категорії (%). Наприкінці відбувається групове обговорення відповідей та 

аналіз домінуючих тенденцій у всіх учасників групи 
 

Вправа « Мій внутрішній світ як театральна сцена»  

Мета вправи: звернути увагу на кількісну та якісну характеристику “акторів 

театральної сцени” з метою чіткої диференціації суб’єктів внутрішнього діалогу, що є 

властивими для кожного учасника групи. 

Учасникам тренінгу пропонується зосередитися на своєму внутрішньому світі та 

уявити його у вигляді театральної сцени на якій певною кількістю акторів розігрується якась 

вистава (для чіткості уявлень учасникам відводиться час до 10 хв.). Потім пропонується 

занотувати свої первинні враження від уявного образу та дати відповіді на питання:  

1) якою є ваша театральна сцена – її просторові характеристики? 

2) який сюжет розігрується на театральній сцені?  

3) яка кількість акторів є присутньою на сцені та яка кількість бере участь у конкретному 

сюжеті?  

4) як можна охарактеризувати цих героїв? Які позитивні, а які негативні? 



 

 

5) як Ви думаєте чому – саме таким уявляється Вам ваш внутрішній світ?  

Кожен учасник тренінгу має зачитати свої нотатки і відповісти на питання, які щодо них 

можуть виникнути в інших. Керівнику групи слід особливу увагу звернути на кількісну та 

якісну характеристику цих “акторів театральної сцени” з метою чіткої диференціації суб’єктів 

внутрішнього діалогу, що є властивими для кожного учасника групи. Учасникам тренінгу 

пропонується обмінятися враженнями щодо виконаної вправи  
 

Вправа «Внутрішній діалог»  

Мета вправи: уявлення себе у складній ситуації важливого особистісного вибору, і 

здійснення правильного вибору, який стоїть на сторожі істинності, добра і справедливості. 

Учасникам тренінгу пропонується виконати вправу “Внутрішній діалог”. Виконання 

вправи передбачає образне  інсценування таких умов: уявити себе у складній ситуації 

важливого особистісного вибору, здійснити який можна лише за обставин ініціювання 

внутрішнього глибинного голосу духовного учителя, який є присутній у кожної людини та 

завжди стоїть на сторожі істинності, добра і справедливості. Учасникам тренінгу 

пропонується занотувати свої враження, акцентуючи увагу на таких аспектах: 

 1) як внутрішньо переживається стан присутності внутрішнього голосу?  

2) який символічний образ внутрішнього голосу?  

3) яким є звучання внутрішнього голосу – монологічним чи поліфонічним?  

4) чи спостерігається певна динаміка звучання внутрішнього голосу?  

5) чи існує внутрішнє протистояння цьому голосу? 

 На виконання завдання відводиться 15 хвилин, після чого кожен зачитує 

характеристику власного символічного образу суб’єктів внутрішнього діалогу. Водночас, 

учасникам пропонується пригадати образи, що виникали в них під час проведення 

релаксаційної вправи “Прекрасна квітка” і також символічно означити їх.  
 

Вправа «Зіпсований телефон» 
Мета вправи: вдосконалення навичок невербальної комунікації; спілкування без 

допомоги слів; здатності розуміти партнера на невербальному рівні. 

Із групи вибирається п'ять студентів, чотири з них виходять з кімнати. П'ятому 

даєте текст: "У батька було 3 сина. Старший розумний був чолов'яга, середній був ну так собі, 

молодший син був не в собі ". Він повинен без слів показати цей текст четвертій людині, той 

третьому, той другому, і потім першому. Для кращого запам'ятовування перша людина може 

проговорити текст кілька раз. Потім, починаючи з самого останнього студента, розпитуємо, 

про що був текст історії. Можна просити повторювати текст, якщо той, кому він передається, 

не розуміє його. 

Обговорення того, які засоби оповідач використовував для передачі повідомлення. На 

що звертав в першу чергу увагу слухач. Наскільки слухач міняв комунікативні засоби, стаючи 

оповідачем. 

Тривалість: 20-25 хвилин 

 

Вправа «Втеча з в'язниці» 
Мета вправи: розвиток здібностей до емпатії, розуміння міміки, мови рухів тіла. 

Учасники групи стають у дві шеренги обличчям один до одного. Ведучий пропонує 

завдання: "Перша шеренга буде грати злочинців, друга - їх спільників, які прийшли в тюрму, 

для того щоб влаштувати втечу. Між вами звуконепроникна скляна перегородка. За короткий 

час побачення (5 хвилин) спільники за допомогою жестів і міміки 

повинні" розповісти "злочинцям, як вони будуть рятувати їх з в'язниці (кожен" спільник 

"рятує одного "злочинця")". Після закінчення гри "злочинці" розповідають про те, чи 

правильно вони зрозуміли план втечі. 

Тривалість: 15-20 хвилин. 

 

Вправа «Дзеркало» 
Інструкція тренера: «Зараз вам пропонується виконати кілька нескладних завдань, 

вірніше зімітувати їх виконання. Для першого виконання потрібно 2 учасника ». 
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Пара учасників виходить вперед. Один з них - виконавець, а інший - 

його дзеркальне відображення, що наслідує всіх рухів виконавця. Решта учасників групи - 

глядачі, вони спостерігають за грою пари і виставляють партнеру, що грає роль дзеркала, 

оцінку за артистизм. Потім партнери в парі міняються ролями. Пари по черзі міняються, таким 

чином перед групою виступають всі її учасники. Кожен виступає в двох ролях: в ролі 

виконавця і в ролі дзеркала. Кожен виконує по 2 дії. Група оцінює акторів, які грають роль 

дзеркала, за п'ятибальною системою. Потім оцінки всіх учасників будуть підсумовуватися і 

кожен зможе дізнатися про успішність своєї роботи в ролі дзеркала. Обговорити, як себе 

відчували учасники у різних ролях, чи зручно їм було бути дзеркалом і відображати чужі дії. 

Пропоновані дії: пришити гудзик, попрасувати білизну, спекти пиріг, зібратися в 

дорогу, зашнурувати черевики, виступити в цирку, помити голову, підмести підлогу, 

забратися в кімнаті, намалювати картину, посадити картоплю, приготувати салат. Дії можуть 

додаватися в залежності від кількості учасників. 

Тривалість: 5 хвилин на виступ однієї пари, 10 хвилин на обговорення переваг та 

недоліків і зворотний зв'язок.  

 
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У навчальному процесі використовуються: ділові ситуативні ігри, групова 

миследіяльність, евристичний діалог, диспути, проблемні ситуації, пояснення, розповіді, 

самостійна пошуково-теоретична робота, «мозковий штурм», а також методи індивідуального 

та фронтального опитування, тестування, наукової інтерпретації та експертизи. Це дає змогу 

культурно поєднати викладацьку роботу з учбовою в єдиному процесі паритетної освітньої 

діяльності викладача і студентів. 

 

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

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота)  

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 

(письмовий 

екзамен) 

Разом  

20 % 20 % 20 % 40 % 100% 

8 тиждень 15 тиждень 17 тиждень Згідно розкладу  

 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою ТНЕУ  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) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-9 

2. Інструктивні матеріали до практичних занять 1-9 
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