
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ 

 

Освітньо-наукова програма  

 

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на першому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» «Психологія праці 

та психологічний супровід освіти дорослих» / «Work Psychology and psychological support adult education» 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни          «Психологія гармонізації характеру особистості» 

Викладач                          Павлик Наталія Василівна 

Профіль викладача        http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Pavlyk.pdf 

Контактний телефон      +38-097-206-66-96 

E-mail:                               kirilitsa07@rambler.ru 

Сторінка дисципліни     http://ipood.com.ua/phd-053/ 

Консультації очні           Очні консультації: за попередньою домовленістю в понеділок та четвер з 14.00 до 15.00 

Онлайн-консультації     Онлайн-консультації: за попередньою домовленістю Viber (+38-097-206-66-96) в понеділок та четвер з 11.00 до 17.00. 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Сьогодні в період реформування українського суспільства вітчизняна культура відзначається розмитістю моральних цінностей; індиферентністю 

стосовно духовного виміру буття; пануванням духу прагматизму, корисливості, цинізму. Загострення політичної та економічної кризи, військовий конфлікт 

на Сході країни, зростання безробіття, вимушена міграція, закордонне заробітчанство є показниками порушення гармонійних стосунків у суспільстві, що 

зумовлює поширення розвитку дисгармоній характеру серед різних верств населення (дітей, молоді, дорослих).  

Емоційна неврівноваженість, егоцентризм, агресивність, втрата самовладання, слабовілля, безвідповідальність – усе це є проявами дисгармонійного 

характеру, які постають причинами психологічних проблем наших співвітчизників. В умовах відсутності зразків гармонійної поведінки молодь змушена 

шукати конструктивні форми взаємодії з навколишнім світом з метою адаптації та реадаптації до соціуму. Пристосування до психогенних умов сучасності 

перешкоджає продуктивному розвиткові самосвідомості молоді та руйнує гармонію її внутрішнього світу, що зумовлює дисгармонійний розвиток характеру 

юнаків та дівчат.  

На жаль, сучасна освіта недостатньо приділяє уваги проблемі гармонізації характерологічного розвитку юнацтва, орієнтуючи молодь переважно на 

засвоєння наукових знань та інноваційних технологій. Але за умови низького рівня розвитку духовно-моральних якостей особистість юнацького віку не 

здатна до самостійної гармонійної самореалізації. У зв’язку з цим психологічна наука і освіта акцентують увагу на актуальності вирішення проблеми 

гармонізації характеру сучасних юнаків та дівчат шляхом духовно-морального оздоровлення їх особистості. 

Таким чином, застосування у психологічній практиці сучасних психологічних знань стосовно характеру та шляхів його гармонізації з 

метою вирішення актуальних завдань та підвищення якості психологічного функціонування особистості в юнацькому та дорослому віцці вимагає 

вивчення дисципліни «Психологія гармонізації характеру особистості». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання дисципліни «Психологія гармонізації характеру особистості» є набуття практичних навичок свідомого самовиховання й 

http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Pavlyk.pdf


гармонізації свого характеру шляхом духовно-морального самоудосконалення, засвоєння духовно-моральних принципів, розвитку позитивного 

мислення.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія гармонізації характеру особистості» є формування інтегральної, загальних та 

фахових компетентностей, а саме: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології праці та психологічного супроводу освіти 

дорослих, що передбачає глибоке переосмислення наявних у сфері психології інновацій та створення нових знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності: 
ЗК-9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК-10. Здатність до рефлексії власних потреб особистісного та професійного розвитку для свідомого планування фахової діяльності, 

саморозвитку та самоосвіти.  

ЗК-11. Здатність до конструктивної соціальної взаємодії. 

Фахові компетентності: 

ФК-11. Здатність до саморефлексії, самооцінювання, самоконтролю, саморозвитку; моделювання індивідуальної освітньої траєкторії на 

основі усвідомлення своїх освітніх потреб та перспектив професійно-культурного розвитку.  

ФК-12. Здатність визнавати, поважати та керуватися принципами етики взаємодії у науковій, викладацькій та практичній психологічній 

діяльності; слідувати принципам академічної доброчесності, відповідальності. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Викладання курсу передбачає поєднання традиційних (лекції, практичні заняття) форм аудиторного навчання, самостійну, поза аудиторну 

(індивідуальну) дослідницька діяльність, онлайн консультування і тощо.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання дисципліни «Психологія гармонізації характеру особистості» можна вважати успішними за умови досягнення 

слухачами предметних результатів: 

ПРН 9. Розвинена особистісна і професійна рефлексія, автономність, ініціативність, висока мотивація до професійного зростання, свідомої 

побудови власної освітньої траєкторії, мобільності ґрунтуючись на знаннях діючої нормативно-правової бази, що регулює сферу освіти та 

професійну діяльність кадрів вищої кваліфікації. 

ПРН 12. Здатність у викладацькій та практичній психологічній діяльності дотримуватись норм професійної етики, принципів і процедур 

академічної доброчесності прийнятих науковою спільнотою; виявляти лідерські якості, готовність до конструктивності і співпраці в командній 

роботі, будувати професійні стосунки на принципах поваги, міжкультурної толерантності. 

 

Курс « Психологія гармонізації характеру особистості»   має забезпечити компетентне застосування отриманих знань, умінь та навичок у 

психолого-педагогічній практиці та у перспективних наукових дослідженнях.  

У процесі засвоєння дисципліни здобувач має набути таких соціальних навичок (soft-skills): вміння етично поводитись з навколишніми, 

прагнути до духовно-моральної самоактуалізації особистості. 

 



ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 30 

Кількість годин: лекції –  4, практичні – 6. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 6 

самостійна робота 20  
 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид 

підсумковог

о контролю 

Нормативна/ 

вибіркова 

2020-2021 3-4 6-7 053 Психологія 

 
1,0 / 30 1 Залік Вибіркова 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни « Психологія гармонізації характеру особистості»  значно підвищиться, якщо здобувач  зацікавлений у 

набутті навичок гармонізації власного характеру, «створить» в процесі навчання кейс з інформаційно-методичними матеріалами за темами 

навчального курсу, здобуде (або удосконалить)  навички самостійної роботи з науковими джерелами за напрямами «Загальної психології», 

обізнаний із понятійним апаратом, базовими методологічними і теоретичними засадами «Психології духовного розвитку особистості», опанував на 

рівні магістратури  дисципліну «Психологія». 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 

У період сесії використовується медіапроектор; мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами, відділом 

аспірантури, адміністрацією з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період використовуємо комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з викладачами, 

відділом аспірантури, адміністрацією та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 

При організації освітнього процесу в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України майбутні доктори філософії, викладачі, адміністрація діють 

відповідно до: Положення про систему забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України України; Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук ; Положення про оцінювання 

результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії; Положення про політику академічної 

доброчесності; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність; Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін 

та визначення академічної різниці; Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості аспірантами. 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 

Тиждень, 

дата, 

години 

 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали 

Літера- 

тура, 

інфор- 

маційні 

ресурси 

Завдання, години 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

вико- 

нання 

Згідно з 

розкладом 
МОДУЛЬ І.  

 

Психологія гармонізації 

характеру особистості 

 

Т.1.1. 

Вступ до курсу «Психологія 

гармонізації характеру». 

Характер особистості. 

Самопрезентація 

характерів 

Лекція  

(0,5 год.). 

Face to face. 

 

Практична 

робота  

(0,5 год.) 

 

Самостійна 

робота (2 год.) 

Конспект 

лекції, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

5, 16, 22, 

23 

Завдання 1.  Усвідомлення 

предмета й завдань курсу.  

Завдання 2.  Усвідомлення 

понять «характер», 

«гармонія», «гармонійний 

характер». 

Завдання 3. Завести щоденник 

самоспостережень (зошит) 

для запису результатів 

спостереження за собою. 

4 б. квітень 

Згідно з 

розкладом 

Т.1.2. 

Дисгармонії характеру – 
актуальна проблема 

cучасної людини. 
Гармонійний і 

дисгармонійний характер 
особистості. 

 

Лекція  

(0,5 год.). 

Face to face. 

 

Практична 

робота  

(0,5 год.) 

 

Самостійна 

робота (2 год.) 

  

Практична 

робота (1 год.) 

 

Конспект 

лекції, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

1, 2, 17, 

18,  22, 

23, 25, 31, 

32, 88 

Завдання 1. Усвідомлення 

проблеми характерологічних 

дисгармоній. 

Завдання 2. Розуміння сутності 

типів дисгармоній характеру та 

зв’язку між дисгармоніями 

характеру і психологічними 

проблемами особистості. 

Завдання 3. Усвідомлення 

власних дисгармоній 

характеру. 

Завдання 4. Набуття навичок 

модифікації й корекції власної 

поведінки. 

4 б. квітень 



Згідно з 

розкладом 

Т.1.3. 

Духовно-моральні основи 

гармонізації характеру. 

Моральні ставлення людини 

– основа її гармонійного 

характеру 

Лекція / 

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (2год.) 

 

 

 

Конспект 

лекції, 

презентація, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

1, 6, 7, 10, 

22, 23, 29 
Завдання 1.  Усвідомлення 

сутності моральних ставлень 

людини до світу як основи 

гармонійного характеру.  

Завдання 2. Розуміння 

психологічних механізмів 

духовного розвитку і 

гармонізації характеру. 

Завдання 3. Набуття навичок 

рефлексії своїх сильних і 

слабких рис характеру. 

Завдання 4. Розвиток навичок 

визнання власних помилок.  

4 б. квітень 

Згідно з 

розкладом 

Т.1.4. 

Принципи гармонізації 

характеру 

Лекція /  

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (2год.) 

 

Конспект 

лекції, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

10, 23, 26, 

49, 85, 86, 

87 

Завдання 1.  Розвиток мотивації 

саморозвитку, активізація 

психологічних механізмів 

гармонізації характеру 

Завдання 2. Усвідомлення 

сутності психологічних 

закономірностей духовного 

розвитку і гармонізації 

характеру. 

Завдання 3. Розвиток рефлексії, 

адекватної самооцінки. 

Завдання 4. Розвиток навичок 

сприйняття людей з опорою на 

їх кращі якості. 

4 б. квітень 

Згідно з 

розкладом 

Т.1.5 

Розвиток 

духовно-моральних 

якостей. 

 

Лекція /  

Face to face  

(1 год.) 

 

Практична 

робота 

(1 год.) 

 

Самостійна 

робота (3год.) 

Конспект 

лекції, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

1, 6, 9, 19, 

23, 39, 43, 

89, 90 

Завдання 1.  Усвідомлення 

дихотомічності моральних рис.  

Завдання 2. Самопізнання 

власних моральних якостей. 

Завдання 3. Самовиховання 

духовно-моральних рис 

характеру (чесності, 

альтруїзму, відповідальності). 

Завдання 4. Розвиток здатності 

до морального вибору.   

 

4 б. квітень 



Згідно з 

розкладом 
Т.1.6 

Розвиток інтелектуально- 

креативних якостей. 

 

Лекція /  

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (2год.) 

 

Конспект 

лекції, 

презентація, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

23, 26, 54 Завдання 1.  Усвідомлення 

сутності позитивного 

мислення.  

Завдання 2. Усвідомлення 

дихотомичности 

інтелектуальних якостей. 

Завдання 3. Усвідомлення 

помилок у сприйнятті людини.  

Завдання 4. Набуття досвіду 

самовиховання 

інтелектуально-креативних 

рис характеру (позитивного 

мислення, креативності, 

принциповості, 

толерантності). 

5 б. жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Т.1.7 

 Розвиток морально- 

комунікативних якостей 

 

Лекція /  

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (3год.) 

 

Конспект 

лекції, 

презентація, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

20, 21, 23, 

40, 43, 48 

Завдання 1.  Усвідомлення рис, 

які допомагають спілкуванню, і 

тих, які перешкоджають йому.  

Завдання 2. Розвиток 

морально-комунікативних 

якостей (доброзичливості, 

емпатії, поваги до інших). 

Завдання 3. Набуття навичок 

формулювання "Я 

-повідомлень" та надання 

зворотного зв'язку іншим.   

Завдання 4. Відпрацьовування 

стратегій вирішення 

конфліктів. 

5 б. жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Т.1.8 

Розвиток 

емоційно-позитивних 

якостей  

 

Лекція /  

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (2год.) 

Конспект 

лекції, 

презентація, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

7, 12, 15, 

21, 53, 55, 

89, 90 

Завдання 1.  Усвідомлення понять 

«емоції», «почуття», «афекти», 

«емоційний інтелект».   

Завдання 2. Розуміння 

дихотомічності емоційних рис 

характеру. 

Завдання 3. Усвідомлення й 

рефлексія власних почуттів. 

Завдання 4. Розвиток 

емоційного інтелекту: 

5 б. жовтень 



 
занять усвідомлення своїх емоцій, 

здатності до керування ними, 

розуміння почуттів іншої 

людини. 

Завдання 5. Набуття емоційної 

стабільності й навичок творчої 

сублімації емоційного 

негативу, доброзичливого 

реагування.  

Згідно з 

розкладом 
Т.1.9. 

Розвиток психологічного 

здоров’я і волі 

 

Лекція /  

Face to face 

(0,5 год.) 

 

Практична 

робота 

(0,5год.) 

 

Самостійна 

робота (2год.) 

 

Конспект 

лекції, 

презентація, 

методичні 

рекомендації 

до виконання 

завдань 

самостійного 

вивчення та 

практичних 

занять 

16, 21, 23, 

26, 43, 44, 

57, 90 

Завдання 1.  Усвідомлення 

дихотомічності вольових рис 

характеру.  

Завдання 2. Розвиток 

самоконтролю, здатності до 

керування своїми почуттями. 

Завдання 3. Набуття навичок 

вольових дій. 

Завдання 4. Розвиток 

стресостійкості.  

Завдання 5. Набуття навичок 

конструктивного реагування в 

стресовій ситуації. 

5 б. жовтень 

  

Індивідуальне 

навчально-дослідницьке 

завдання 

Самостійна 

робота  

методичні 

рекомендації 

до самостійної 

роботи 

Літератур

а до 

курсу, 

інформац

ійні 

ресурси 

Підготувати проект 

саморозвитку з корекції рис 

характеру, що перешкоджають 

професійній самореалізації 

20 б.  

 
 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: опитування, розв`язок тестових завдань, відповіді на питання самоконтролю тем самостійного вивчення. 

Форма контролю: залік проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні та передбачає презентацію результатів 

виконання індивідуального завдання (кейс). 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання 

якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 40 балів. 

Поточний контроль на меті перевірку рівня підготовленості аспіранта до заліку. Форма проведення поточного контролю під час 

практичних занять з дисципліни «Методичний інструментарій психологічного дослідження» – усне опитування. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальних етапах. Форма підсумкового контролю 

успішності навчання: залік, який проводиться у вигляді виконання творчих завдань в руслі теми дисертаційного дослідження (здійснення 

статистичної обробки емпіричних даних різними методами) та відповідей на теоретичні запитання, розроблених викладачем.  

Результати поточного та підсумкового контролю з дисципліни здійснюється шляхом оцінювання знань, умінь та навичок за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)  

Критерії оцінювання вивчення дисципліни «Психологія гармонізації характеру особистості»: 

«2» - «незадовільно» – аспірант частково розуміє базовий навчальний матеріал. Відсутня орієнтація в понятійному апараті та навички 

гармонізації власного характеру. 

«3» - «задовільно» – аспірант орієнтується в понятійному апараті, частково знає та розуміє базовий лекційний навчальний матеріал, але не має 

практичних навичок гармонізації характеру. 

«4» - «добре» – аспірант знає, розуміє лекційний навчальний матеріал,  володіє понятійним апаратом, диференціює психологічні прояви 

характерологічних дисгармоній; використовує набуті знання на практиці гармонізації окремих рис власного характеру, орієнтується у питаннях 

здорового способу життя, морального спілкування, але не може досконало володіти вольовими якостями, протистояти стресу; не здатний 

здійснювати гармонізуючий виховний вплив і проводити заняття щодо гармонізації характеру учнів. 

«5» - «відмінно» – аспірант знає базовий навчальний матеріал, чітко володіє понятійним апаратом; диференціює психологічні прояви 

дисгармоній характеру; розуміє критерії гармонічного характеру і психологічні закономірності гармонізації характеру; має мотивацію 

духовно-морального самовдосконалення; спирається на духовно-моральні принципи; застосовує отримані теоретичні знання на практиці у 

проблемних ситуаціях; веде здоровий спосіб життя, володіє методами саморегуляції, позитивного мислення; вміє будувати моральне спілкування 

(поважати інших людей, бути доброзичливим, толерантним, терплячим); має навички самовідновлення після стресу; володіє методами проведення 

групових занять щодо гармонізації характеру учнів. 

 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. 

Бали за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок 

та помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60 сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення 

заліку або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на 

коефіцієнт 8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

 



Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Модуль І Модуль ІІ Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т7 

 

Т6 

 

Т8 Т9 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового контролю.  

 

 

Оцінка 

національна 
Оцінка ECTS Визначення оцінки ECTS 

Рейтинг 

студента, бали 

Відмінно А ВІДМІННО - відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 - 100 

Добре 
В 

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82-89 

С 
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
74-81 

Задовільно 
D 

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
64-73 

Е 
ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

Незадовільно 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати 

перед тим, як отримати залік (позитивну 

оцінку) 

35-59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна 

подальша робота 
01-34 
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