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Вибіркова
полягає у формуванні уявлень здобувачів про проєктну діяльність

Загальні компетентності
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом
психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення,
функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та
вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну
допомогу (індивідуальну та групову).
СК9. Здатність
здійснювати
просвітницьку
та

психопрофілактичну відповідно до запиту.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність
до
особистісного
та
професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Загальна характеристика проєктної діяльності психолога
Тема 2. Види та структура проєкту.
Тема 3. Формування команди для реалізації проєкту
Тема 4. Специфіка управління проєктом.
Тема 5. Особливості планування проєкту
Тема 6. Контроль реалізації проєкту
Тема 7. Грантова програма-конкурсу. Грантова заявка
Тема 8. Грантова діяльність в Україні
Програмні результати
навчання

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для
вирішення професійних завдань
ПР 8. Презентувати результатти власних досліджень
усно/письмово для фахівців і нефахівців
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати
лідерські якості
ПР 16. Знати, розуміти та дотримуватись етичних принципів
професійної діяльності психолога

При проведенні поточного контролю використовуються
наступні форми: перевірка конспекту лекцій, опитування,
оцінювання виступів студентів та їхньої участі у дискусії.
Формою підсумкового контролю є залік, що включає в себе
теоретичні та практичні завдання.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем
протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (залік).
Підсумкові бали = Загальна кількість балів перед підсумковим контролем + Кількість
балів за підсумковий контроль
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
національною
в балах
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
Відмінно
90 - 100
А
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
(зараховано)
програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
80 – 89
В
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома – трьома незначними
Добре
помилками.
(зараховано)
«Добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
75 – 79
С
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
Форми поточного та
підсумкового контролю

65 – 74

D
Задовільно
(зараховано)

60 – 64

Е

21 – 59

FX
Незадовільно
(не
зараховано)

1 – 20

F

декількома незначними помилками, або з однією – двома
значними помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з трьома
значними помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
виконана, або якість виконання деяких з них оцінена числом
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімум критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, більшість передбачених програм навчання,
навчальних завдань не виконана, або якість їхнього
виконання оцінена числом балів, близьким до мінімального,
при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань
(з можливістю повторного складання), робота, що потребує
доробки.
«Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не
освоєний, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі
помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу
не приведе до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки.
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИС
«Основи проєктної діяльн
І. Основна мета дисципліни

полягає у формуванні уявлень здобувачів про проєктн

доц.
ІІ. Місце навчальної
дисципліни в програмі
підготовки фахівців

Спеціальність 053 Психологія
ППВ 13

IІІ. Програмні результати
навчання

ПР 3 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-кому
завдань
ПР 8. Презентувати результатти власних досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому
ПР 16. Знати, розуміти та дотримуватись етичних принципів професійної діяльності психолога

ІV. Короткий зміст
дисципліни

Тема 1. Загальна характеристика проєктної діяльності психолога
Тема 2. Види та структура проєкту.
Тема 3. Формування команди для реалізації проєкту
Тема 4. Специфіка управління проєктом.
Тема 5. Особливості планування проєкту
Тема 6. Контроль реалізації проєкту
Тема 7. Грантова програма-конкурсу. Грантова заявка
Тема 8. Грантова діяльність в Україні

V. Назва кафедри та
викладацький склад, який
буде забезпечувати
викладання дисципліни

Кафедра ІМПС та гуманітаних дисциплін
Факультет судноводіння ДУІТ
доц.

VI. Обсяги навчального
навантаження та терміни
викладання дисципліни

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких:
лекційних –16 год., практичні –24 год., самостійної роботи – 50 год.

VII. Основні інформаційні
джерела для вивчення
дисципліни
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VIІI. Система оцінювання

Поточний контроль: оцінювання на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: залік

