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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія  

вищої школи» функціонує в єдності з іншими формами організації 

навчального процесу. Вона   є завершальним етапом розв’язання навчально-

пізнавальних завдань, які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних 

заняттях.  Адже знання можна вважати надбанням  здобувача вищої освіти 

тільки за умови, що він приклав для їх здобуття свої розумові і практичні 

зусилля. 

Психологічний аспект самостійної роботи характеризує її як, 

усвідомлену, вільну за вибором, внутрішньо мотивовану діяльність. Вона 

припускає виконання  здобувачем вищої освіти наступних дій: 

- усвідомлення мети своєї діяльності;  

- внутрішнє прийняття навчальної задачі;  

- надання їй особистісного смислу;  

- підпорядкування виконанню цієї задачі інших інтересів і форм своєї 

зайнятості;  

- самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом певного часу, 

самоконтролю в їх виконанні.  

Передумовою для якісного виконання самостійної роботи є оволодіння 

уміннями і навичками самоорганізації навчальної діяльності.  Виконання 

роботи вимагає від  здобувачів вищої освіти  розумової напруги. 

Самостійна робота надає можливість  здобувачу вищої освіти працювати 

без поспіху, не боячись негативної оцінки сокурсників чи викладачів, а також 

обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. 

При виконанні самостійної роботи здобувачу вищої освіти 

пропонуються навчальні завдання та рекомендації для їх виконання.  

Завдання  з навчальної дисципліни «Педагогіка  та психологія вищої 

школи» пов'язані з навчальним матеріалом і являють собою одну з можливих 

форм його пред'явлення здобувачу вищої освіти. Завдання пропонуються 

різного рівня складності. Ступінь зміни складності завдання обумовлений 

необхідністю такої організації самостійної роботи у сучасному навчальному 

процесі, при якому  здобувачі вищої освіти не тільки засвоюють передбачену 

програмою систему знань, навичок і умінь, але також розвивають свою 

пізнавальну самостійність.  

Здобувачам вищої освіти пропонуються: 

1. Питання для самостійного опрацювання. 

Виконання цього завдання передбачає самостійне вивчення  за 

підручником або іншими джерелами визначених  питань.   Самостійна 

навчальна діяльність сприяє вдосконаленню уміння опрацьовувати наукові 

літературні джерела.   Здобувачу вищої освіти необхідно дібрати літературу, 

скласти план відповіді, дібрати цитати, зробити і записати висновки.  

 З метою  підготування відповідей на поставлені  питання та з метою 

закріплення здобутих знань пропонується: 



- застосування прийомів стислого й  найбільш раціонального запису;  

-  конспектування самостійно прочитаного; 

- здійснення аналізу, синтезу, порівняння явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- висловлювати своє міркування щодо питань проблемного характеру; 

- доповнити список рекомендованої літератури науковими працями, які 

здобувач вищої освіти знайшов самостійно. 

2. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник.  

Виконання цього завдання передбачає засвоєння понятійного апарату 

даної теми. Необхідно звернути увагу, що у робочої навчальної програмі з 

дисципліни «Психологія» до кожної теми надаються  основні поняття, 

терміни та категорії, що підлягають засвоєнню. Доцільно вписувати у 

словник  незрозумілі слова з поясненням й тлумаченням їх значення,  скласти 

тезаурусу форму опису термінів у рамках певної теми. 

3. Перевести  основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

Виконання цього завдання передбачає систематизацію, узагальнення, 

пояснення   навчального матеріалу за допомогою малюнків, таблиць, 

графіків, схем.  Така навчальна діяльність сприяє оволодінню прийомами 

смислової переробки тексту, укрупнення навчального матеріалу, виділення 

основних ідей, принципів, закономірностей психологічної науки, 

усвідомлення їх взаємозв’язку, закріплення й узагальнення вивченого.  

 

ТЕМА 1. ТЕМА 1. Предмет психології, її завдання та методи. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   

Виконання самостійної роботи   закладає фундамент психологічних 

знань; створює цілісне уявлення про психологію як науку, розкриває 

взаємозв’язок основних категорій і понять психології; сприяє розумінню ролі  

та місця психології у системі навчальних дисциплін, що вивчаються 

майбутніми юристами. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції 

та в людини у мовах історичного процесу? 

2. Чи згодні Ви з прислів’ям : «Щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі 

з’їсти» ? 

3. Чому це прислів’я  не відкидає необхідності наукового пізнання психіки? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

4. Навіщо юристу  оволодівати науковими психологічними знаннями? 

5. Чи тотожні поняття  «душа» та «психіка»? Обґрунтуйте свою відповідь. 

6. В чому проявляється психіка людини? 

7. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з юридичною   

діяльністю? Обґрунтуйте свою відповідь. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 



III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 1: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі.  Кредитно-

модульний курс. Підручник. / К.С. Дрозденко  – К. «Професіонал», 2007.  

3.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

4.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

6. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

ТЕМА 2. Основні напрями психологічної науки. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи створює цілісне уявлення про основні 

напрями розвитку психологічної науки; забезпечує розуміння сутності 

сучасних підходів щодо вивчення поведінки людини, свідомого, несвідомого, 

когнітивних процесів; сприяє усвідомленню значення психологічних  знань 

для професійної діяльності юристів. 

 

І.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Охарактеризуйте сутність духовної (християнської) психології. 

2. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції». 

3. Опишіть  типи поведінки людини. 

4. Охарактеризуйте механізми психологічного захисту. Наведіть приклади з 

особистісного життя. 

5. Хто з психологів, імовірніше за все, міг би стверджувати, що «ціле більше, 

ніж сума його частин»? Обґрунтуйте відповідь. 

6. Коли починається формування «Я- концепції»? Обґрунтуйте відповідь. 

7. Обґрунтуйте взаємозв’язок мотивів діяльності з її цілями. Наведіть 

приклад. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 
 
Рекомендована література до Теми 2: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Ковальчук М.  Історія психології. Навчальний посібник. / М. 

Ковальчук -К., 2004. 



3. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. / Л. 

Левчук - К., 2002. 

4.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

5.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

6.  Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

7. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

ТЕМА 3. Психологія пізнавальних процесів. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   

Виконання самостійної роботи     створює  цілісне уявлення  про 

психологію пізнавальних процесів; забезпечує розуміння специфічних 

особливостей  сенсорних, перцептивних, мнемичних, інтелектуальних  

процесів; допомагає визначити можливості пізнання; дозволяє розвивати  

інформаційну культуру юриста та пізнавальне ставлення до самого себе; 

формує професійні настанови на всі пізнавальні процеси. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок мислення та мови. 

2. Визначити умови доброго запам’ятовування і збереження. 

3. Психологічно обґрунтуйте такі способи керівництва пам’яттю: 

- чітко сформульована мета діяльності; 

- активна розумова праця з матеріалом; 

- переказ тексту своїми словами; 

- складання плану заучування матеріалу; 

- самостійний висновок. 

4. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби вдосконалення уваги людини. 

5. Психологічно обґрунтуйте такі прийоми керівництва увагою: 

- переключення (зміна слухової інформації на зорову тощо); 

- несподівані прийоми; 

- неповне подання змісту; 

- гумор; 

- відверті попередження про те, що мова йтиме про важкі та нецікаві 

речі; 

- початок речі про справи співрозмовника. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 3: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі.  Кредитно-



модульний курс. Підручник. / К.С. Дрозденко  – К. «Професіонал», 2007.  

3.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

4.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

6. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

ТЕМА 4. Психічні властивості особистості. 

 

Цілі та завдання самостійної роботи:   

Виконання самостійної роботи   створює цілісне уявлення про психічні 

властивості  особистості; сприяє забезпеченню якості підготовки юристів  з 

позиції розвитку особистості, її ціннісно-мотиваційної сфери;  формує 

здатність до активного застосовування знань про психічні властивості 

особистості  при розв’язанні професійних завдань та в процесі 

самовиховання; надає можливість  юристам більш ефективно розвивати 

професійну усталеність, найповніше використовувати свої потенційні 

можливості.  

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Проаналізуйте різні вчення про темперамент. 

2. Поясніть поняття «змішаний тип темпераменту». 

3. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру. 

4. Поясніть думку С.К. Рубінштейна, що розвиток здібностей у сукупності з 

задатками здійснюється у вигляді спіралі. 

5. Чому зріст людини в очах сторонніх не завжди дорівнює фактичному? 

Обґрунтуйте відповідь. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 4: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі.  Кредитно-

модульний курс. Підручник. / К.С. Дрозденко  – К. «Професіонал», 2007.  

3.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

4.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 



6. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

 

ТЕМА 5. Психічні стани особистості. 

 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи   створює цілісне уявлення про психічні 

стани особистості; сприяє забезпеченню якості підготовки юристів  з позиції 

розвитку особистості, її ціннісно-мотиваційної сфери;  формує здатність до 

активного застосовування  знань про психічні стани особистості при 

розв’язанні професійних завдань та в процесі самовиховання;забезпечує 

розуміння  значення психологічних знань у процесі емоційно-вольової 

регуляції та саморегуляції особистості. 

 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

Виконання самостійної роботи   створює цілісне уявлення про психічні 

стани особистості; сприяє забезпеченню якості підготовки юристів  з позиції 

розвитку особистості, її ціннісно-мотиваційної сфери;  формує здатність до 

активного застосовування  знань про психічні стани особистості при 

розв’язанні професійних завдань та в процесі самовиховання;забезпечує 

розуміння  значення психологічних знань у процесі емоційно-вольової 

регуляції та саморегуляції особистості. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 5: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі.  Кредитно-

модульний курс. Підручник. / К.С. Дрозденко  – К. «Професіонал», 2007.  

3.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

4.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

6. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

 



 

ТЕМА 6. Психологія спілкування. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи   сприяє засвоєнню  поняття 

«спілкування» як одного із центральних у системі психологічного знання; 

формує систему знань про функції, структуру, види, засоби 

спілкування;забезпечує розуміння необхідності організації на науковій 

психологічній  основі спілкування в колективі,  налагоджування відносини з 

підлеглими, керівниками, громадянами; посилює моральні засади 

встановлення міжособистісних взаємин і відносин студентів до суспільства; 

сприяє розвитку  організаційно-комунікативні якостей,  підвищенню  рівня 

комунікативної культури. 

І. Питання  для самостійного опрацювання: 

1. Які існують форми міжособистісної взаємодії? 

2. У чому полягає метод активного слухання? 

3. «Вдягання маски» - це позитивне чи негативне явище? 

4. Охарактеризуйте типи конфліктів. 

5. Які існують шляхи конструктивного подолання бар’єрів спілкування і 

вирішення конфліктів. 

6. Що треба і що не треба робити при виникненні конфліктної ситуації? 

7. Якими професійними якостями та вміннями повинен володіти юрист для 

успішного вирішення конфлікту? 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 6: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

3. Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: ЦНЛ, 

2009.  

4. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

5. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

6. Петюх В.М. Конфліктологія. Навч.пос./ В.М. Петюх - К., 2003.  

7. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. / І.М. Цимбалюк -К., 2004. 

 
 

ТЕМА 7. Психологія виховання. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи сприяє    розвитку професійно-виховного 

потенціалу юриста,  допомагає грамотно реалізувати виховні функції юриста; 



формує культуру виховання; сприяє розвитку творчого ставлення до 

виконання виховних функцій юриста.  

 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок виховання і психічного розвитку людини. 

2. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємообумовленість різних 

напрямків виховання. 

3. Чим обумовлені результати виховання? 

4. Розкрийте зміст національного виховання. 

5. Охарактеризуйте особливості правового виховання. 

6. Обґрунтуйте особливості змісту морального виховання. 

7. Із джерел української народної педагогіки (прислів’їв  казок, легенд, 

звичаїв, обрядів) випишіть 4–5 прикладів, які свідчать про мудрість народу у 

справі виховання. 

8. Охарактеризуйте моделі сімейного виховання. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

Виконання самостійної роботи 
Рекомендована література до Теми 7: 

1. Варій М.Й. Психологія / Для студ. вищ. навч. закладів. / М.Й. Варій  – 

К.: «Центр учбової літератури». – 2007. 

2. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. / В.І. 

Лозова  – К., 2002. 

3.  Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

4.  Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: 

ЦНЛ, 2009.  

5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

6. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни «Психологія 
Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної    

навчання з навчальної дисципліни «Психологія» передбачає написання 

реферату за темами, складання  логічної діаграми теми, складання тезаурус 

них карток. 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на сторінках 

формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 



6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

9. Титульна сторінка 

10 Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок) 

11. Введення (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

12. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

13. Висновки - 1 стор. 

14. Список джерел літератури (книги, інтернет-джерела - посилання на 

статтю і назва ресурсу). 

 

Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Предмет психології, її завдання та методи. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Наукова і ненаукова психологія. 

2. Життєвий цикл розвитку людини. 

3. Психологічні особливості вікових періодів. 

4. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною. 

5. Місце психології в системі наук про людину. 

6. Наукова психологія в моєму житті. 

7. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу. 

8. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.   

9. Роль психології в оптимізації професійної діяльності. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 2. Основні напрями психологічної науки. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Видатні психологи сучасності. 

2. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер). 

3. Аналітична психологія К. Юнга. 

4. Психоаналітичні теорії особистості. 

5. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу). 

6. Інтерактивна психологія (Е. Берн).  

7. Механізми психологічного захисту. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 



 

ТЕМА 3. Психологія пізнавальних процесів. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Відчуття як первинна форма відображення дійсності.  

2. Ілюзії сприйняття. 

3. Засоби активізації мислення. 

4. Роль уявлення в правоохоронній діяльності.  

5. Використання закономірностей процесів мислення в діяльності 

правоохоронця. 

6. Пам’ять у навчальній діяльності. 

7. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви. 

8. Роль уваги у навчальній і трудовій діяльності людини. 

9. Співвідношення творчості й професіоналізму. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 4. Психічні властивості особистості  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Психологічна характеристика творчої особистості видатних юристів, 

діячів науки, культури. 

2. Врахування особливостей темпераменту в правоохоронній діяльності. 

3. Концепції особистості у вітчизняній  класичній психології. 

4. Теорії особистості у зарубіжної класичній психології. 

5. Психологічні особливості вікових періодів. 

6. Спрямованість і мотиви діяльності особистості. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 5. Психічні  стани особистості. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості. 

2. Інтелектуальні почуття особистості. 

3. Стреси в житті людини. 

4. Стрес і фрустрація. 

5. Агресія та агресивна поведінка.  

6. Функції афективної сфери в житті особистості. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 



ТЕМА 6. Психологія спілкування.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. 1 Особистість в групі: проблеми лідерства та керівництва. 

2. Комунікативна культура юриста. 

3. Типові труднощі спілкування. 

4. Удосконалення навичок спілкування. 

5. Міжособистісні конфлікти. 

6. Принципи класифікації конфліктних ситуацій. 

7. Спілкування як комунікація. 

8. Типи міжособистісних стосунків. 

9. Спільна діяльність як взаємодія. 

10. Невербальне спілкування. 

11. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 7. Психологія виховання.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Наукові погляди на  зв'язок між психічним розвитком та вихованням. 

2. Виховний арсенал сучасного юриста. 

3. Психологічні особливості формування правосвідомості. 

4. Взаємозв’язок  патріотичного, громадянського і правового виховання. 

5. Статеве виховання в контексті еволюції уявлень про гендерні ролі. 

6. Роль соціального середовища в процесі виховання. 

7. Основні психологічні передумови самовиховання. 

8. Виховні функції правоохоронця. 

9. Система засобів, яка сприяє самовихованню особистості. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у 

тематичний словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

 

 



Критерії оцінювання  індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 

Індивідуальна робота  оцінюється від «1» до «15» балів. 

 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Написання реферату – 5  балів. 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 

 Складання  логічної діаграми теми – 10 балів  

 Складання тезаурус них карток – 5 балів. 

 


