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навчальної 
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Шамша Ігор Володимирович – доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат 

філософських наук, доцент, 

Одеса, вул. Академічна, 9 каб. 78 

контактний телефон: +38-097-172-48-00 

контактна електронна адреса: igorvshamsha@gmail.com. 

 

 

Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Сьогодення вимагає від дослідників розуміння проблем етосу науки, 

відповідальності психолога та науковця перед суспільством та людством, 

специфіки реалізації свободи волі в діяльності психолога, вченого, ставлення до 

наукової діяльності як до творчості. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати уявлення про моральний зміст діяльності психолога а також про 

специфіку цього змісту в практичному застосуванні. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 10 10 40 60 

mailto:igorvshamsha@gmail.com


 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмн

ого РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

ПРН304 
Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

ПРНА02 
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПРНА03 
Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

ПРНК02 

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 

досліджень. 

 
Результати 
навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної програми здобувач 

вищої освіти буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

Здійснювати реферування наукових 

джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для вирішення 

професійних завдань, в тому числі з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

поінформованої аудиторії, 

формулювати розгорнутий аналіз та 

тези досліджень. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

Демонструвати відповідальне 

ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРН304 

ПРНА02 

Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 
Лекції, практичні 

заняття, 

Перевірка 

самостійної роботи, 



ПРНА03 

ПРНК02 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям. 

консультації, 
самостійна робота 

усне опитування 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, (год., форма 

навчання (ф/н)) 

Тема 1. 

Основи професійно етики, її предмет, 

структура, функції і місце в структурі 

етичного і психологічного знання 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

2/2/8 

Тема 2. 

Альтруїстична та егоїстична етика: історія 

та теорія 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

2/2/8 

Тема 3. 

Конкретизація моралі як форми суспільної 

свідомості в психологічній професії 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

2/2/8 

Тема 4. 

Категорії моральної самосвідомості: 

добро та зло, свобода, справедливість 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

2/2/8 

Тема 5. 

Академічна доброчесність як прикладна 

проблема етики здобувача вищої освіти та 

науковця. 

ПРН304 

ПРНА02 

ПРНА03 

ПРНК02 

2/2/8 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 



джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 80 

 Присутність на практичних заняттях 
5 

 Усне опитування на практичних заняттях 
40 

 Виконання проміжних завдань на практичних заняттях 
35 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 20 

 письмова компонента 5 

 усна компонента 15 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів 

та доповідей за темами навчальної дисципліни. 
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