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1. Організаційна структура інституту педагогіки та психології 

Психолого-педагогічне відділення 

a) Адреса: 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2 

 

b) Контактні телефони 

тел. факс (352) 43-60-55 

тел. (0352) 53-39-50  

 

Приймальня декана 

тел. (0352) 43-59-06 

тел. (0352) 53-36-25 

тел. вн.271 

 

c) Інформація про склад деканату 

Декан факультету: доктор педагогічних наук, професор В.М. Чайка 

тел.(0352) 53-36-25 

e-mail: chayka6027@mail.ru  

 

Заступник декана: кандидат педагогічних наук, доцент О.Т. Винничук 

тел.: (0352) 53-39-50 

 

Голова науково-методичної комісії: кандидат психологічних наук, доцент І.М. Чорна  

тел.: (0352) 53-39-50 

 

Вчений секретар ради: кандидат педагогічних наук, доцент Т.В. Гладюк 

тел.: (0352) 53-36-25 

 

Диспетчер деканату О.С. Шиліга 

тел.: (0352) 53-39-50   

 

Методист заочної форми навчання О.М. Волошин 

тел. (0352) 53-36-24 

 

Інженер: І.Ю.Остаф   

тел.: 53-36-27 

d) Кафедри: 

кафедра Практичної психології 

Адреса: 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Винниченка,10 

тел. (0352) 53-36-20. 
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СКЛАД КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

1. Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри; 

2. Адамська Зоряна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

3. Андрійчук Іванна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

4. Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

5. Пеньковська Наталя Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

6. Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент; 

7. Тіунова Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент;  

8. Чорна Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

9. Шпак Марія Мирославівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

10. Олексюк Вікторія Романівна – кандидат психологічних наук, викладач; 

11. Свідерська Галина Мирославівна – кандидат психологічних наук, викладач; 

12. Чопик Соломія Володимирівна – кандидат психологічних наук, викладач;  

13. Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач;  

14. Гончаровська Галина Федорівна – викладач;  

15. Пацула Ірина Несторівна – викладач; 

16. Чіп Руслана Степанівна – викладач; 

17. Вовк Валентина Олегівна – старший лаборант, викладач. 

 

e) Координатор інституту педагогіки та психології  

кандидат психологічних наук, доцент І.М.Чорна  

IrynaChorna@yandex.ua (0352)53-39-50 
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки 

Напрям підготовки: 7.03010301 Практична психологія 

Ліцензійний обсяг: 30/20 

Термін навчання — 1 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Для провадження освітньої діяльності Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка володіє відповідною матеріально-технічною базою. 

Основними складовими навчально-матеріальної бази університету є аудиторії, навчальні 

лабораторії, науково-дослідні та навчально-методичні лабораторії, кабінети, бібліотеки, 

читальні зали, виробничі майстерні, стадіон, спортивні зали, що відповідають існуючим 

санітарно-технічним та протипожежним нормам. 

Інститут педагогіки та психології має належну навчально-матеріальну базу для підготовки 

фахівців з практичної психології. 

Власний аудиторний фонд Інститут педагогіки та психології для забезпечення викладання 

навчальних курсів напряму 7.03010301 «Практична психологія» складається із 10 аудиторій 

(загальна кількість місць –  465). 

Академічні заняття з психологічних дисциплін проводяться у навчальних аудиторіях: 

 адміністративно-навчального корпусу № 1 університету: № 60; № 67; комп’ютерний 

клас № 68 (10 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної університетської мережі і 

забезпечують вільні виходи в мережу Internet); № 69; № 74; № 75а; № 144; № 185; 

 корпусу № 2 Інституту педагогіки та психології: комп’ютерний клас № 204  (17 

комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують 

вільні виходи в мережу Internet), психологічна лабораторія № 219; лекційні аудиторії № 224; № 

225; № 226; № 230; № 231; комп’ютерний клас № 233 (30 комп’ютерних комплексів, які 

під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу 

Internet); № 234; 

 корпусу № 4 фізико-математичного факультету: № 440; № 441; № 447; 

 корпусу гуртожитку № 1: № 602; № 605; № 607; 

 корпусу гуртожитку № 2: № 821; № 826; 

 корпусу № 7: № 701; № 702; № 705. 

Цей аудиторний фонд задовольняє потреби кафедри, окрім цього використовуються інші 

аудиторії університету. Всі аудиторії знаходяться в належному санітарно-технічному стані і 

придатні для експлуатації. 

Більшість аудиторій університету обладнано автоматизованими пультами керування, 

зашторенням, аудіовідеотехнікою, що дозволяє проводити демонстрацію відеофільмів, 

кінофільмів, діафільмів, слайдів, прослуховувати аудіо програми. 

У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-

методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила безпеки праці, протипожежної 

безпеки, перелік тем лабораторно-практичних занять, тем, які виносяться на самостійне 

опрацювання, рекомендована література з дисциплін кафедри. Окрім цього, на стендах 

розміщена необхідна наочність для занять у вигляді таблиць, схем, моделей, плакатів тощо. 

Належна увага звертається на комп’ютеризацію навчального процесу студентів напряму 

підготовки 7.03010301 «Практична психологія». 

На психолого-педагогічному факультеті функціонує комп’ютерний клас № 204, 

оснащений комп’ютерами, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують 

вільний вихід в мережу Internet. 

На сайті університету в системі «MOODLE» розміщено інтерактивні курси (електронні 

версії лекцій, плани семінарських і практичних занять, довідкова інформація) навчальних 
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дисциплін зі спеціальності 7.03010301 «Практична психологія», що активно використовуються 

студентами у навчальному процесі. 

Крім комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, на кафедрі 

застосовуються традиційні технічні засоби навчання. Використовуючи власну комп’ютерну 

техніку, викладачі кафедри розробляють презентації, що сприяє збільшенню відеофонду для 

навчальних цілей. У розпорядженні кафедри є аудіовізуальні засоби навчання: CD-компакти, 

відеофільми тощо. 

Важливою складовою інформаційного та навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки майбутніх практичних психологів є наявність навчальних підручників, 

посібників, періодичних видань відповідно до фаху.  

Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у навчальному процесі є Наукова 

бібліотека університету. У бібліотеці функціонують 2 головних книгосховища та 7 читальних 

залів на 362 читацьких місць, серед них – читальний зал електронних ресурсів на 36 робочих 

місць, зал наукової літератури на 15 робочих місць з виходом в Інтернет та читальний зал 

періодики (на 48 місць). У бібліотеці університету створено електронний каталог, у який 

внесено інформацію про 480 тис. видань; функціонує фонд рідкісної та малотиражної 

літератури, що містить особливо цінні наукові, літературно-художні видання і прижиттєві 

видання авторів (в даний час нараховує понад 21 тис. примірників). 

Бібліотечне забезпечення. Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у 

навчальному процесі є Наукова бібліотека університету. Вона виконує послідовну різнобічну 

діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування 

студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і 

науково-дослідної роботи. 

Основні приміщення бібліотеки розташовані в центральному корпусі, а також у 

відокремленій будівлі (абонемент навчальної літератури). 

Книгозбірня складається з 5-х відділів: комплектування і наукової обробки літератури; 

науково-інформаційного забезпечення та автоматизації; довідково-бібліографічного відділу; 

науково-методичного та відділу обслуговування (читальні зали). 

На кафедрі функціонує власний бібліотечний фонд. Отже, студенти, які навчаються за 

напрямом 7.03010301 «Практична психологія» в основному забезпечені інформаційним 

матеріалом, навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами. 

Таким чином, матеріально-технічна база університету загалом та кафедри практичної 

психології зокрема, відповідає вимогам вищої школи, її стан та перспективи розвитку 

дозволяють здійснювати якісну і ефективну підготовку фахівців напряму 7.03010301 

«Практична психологія». 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

В навчальному процесі використовуються такі види навчальної діяльності: лекції, 

лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, консультації, індивідуальну, самостійну 

роботу, підсумковий контроль (екзамени, заліки), дипломну роботу, педагогічну, навчальні і 

виробничі практики чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу 

лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної 

дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. Можливе 
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читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не 

охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або 

спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений 

час. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами (викладачами) вищого 

навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для 

читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для 

однієї або більше академічних груп студентів. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, 

зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову 

комісію) складений ним навчально-методичний комплекс забезпечення навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний 

завідувачем кафедри (головою предметної,  або циклової комісії) до проведення пробних лекцій 

з участю викладачів та наукових співробітників кафедри. Лектор зобов'язаний дотримуватися  

навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування 

навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, 

набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі, набуває навички організації та проведення 

практичних занять із учнями, клієнтами (практична психологія). Лабораторні заняття 

проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, 

пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих 

випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне 

заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості 

студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, 

оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкові оцінки, отримані 

студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує  детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння  і 

навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених 

необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття 

проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами 

на занятті. 

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних 

занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни. Практичне заняття включає 
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проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх 

обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Бали, отримані 

студентом за практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної 

навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – форма навчальної діяльності, при якій викладач організує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в 

аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських 

занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському 

занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, 

уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Бали, отримані студентом за 

семінарські заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни. 

Види індивідуальних занять:  

Консультація – один із видів навчальних занять(індивідуальні або групові), який 

проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання 

та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування 

(проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові, та перед контрольним 

заходом — екзаменаційні). У процесі консультацій (особливо поточного консультування) 

допускається діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення 

ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня 

сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів 

навчання, використовуваних під час аудиторних занять. 

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка 

передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через 

індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу 

діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у поза аудиторний 

час за окремим графіком, складеним кафедрою (предметною або цикловою комісією) з 

урахуванням потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних занять 

доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах 

спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних 

дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню 

участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. Індивідуальні 

заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з одним або декількома студентами за 

окремим графіком, затвердженим деканом факультету. Контроль за дотриманням графіка 

покладається на деканат факультету. 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці.  

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального 

курсу в цілому. 
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Структура ІНДЗ(орієнтовна):  

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

 методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) вказуються і 

коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація 

та її аналіз тощо; 

 висновки; 

 список використаної літератури. 

Види ІНДЗ: 

 Конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив 

самостійно (як виняток, для студентів денної форми навчання з невеликих за обсягом 

навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання); 

 Реферат з теми (модуля) або вузької проблематики (як виняток, для студентів денної 

форми навчання з коротких навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання); 

 Розв’язування та складання розрахункових або практичних (наприклад, 

ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або курсу; 

 Розроблення теоретичних або прикладних (діючих) функціональних моделей явищ, 

процесів, конструкцій тощо; 

 Комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів, конструкцій 

тощо; 

 Анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні 

розвідки тощо; 

 Розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань із шкільних навчальних 

курсів; 

 Розроблення тематики та поурочних планів шкільних курсів та конспектів уроків. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли 

завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у 

тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах (відділеннях) і спеціальностях. 

Відповідною інноваційним технологіям навчання різновидністю індивідуальних занять є 

індивідуальні навчально-дослідні завдання(ІНДЗ). 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом поза аудиторної 

індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-

конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчального курсу і завершується складанням підсумкового екзамену чи заліку. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. 

Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не менше ¼ частини 

академічного кредиту і в навчальну та індивідуальну роботу викладача не обліковується. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з 

урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і 

дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в 

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 
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Зміст самостійної роботи по кожній навчальній дисципліні визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача. 

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним 

обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно-

обчислювальною технікою тощо. Студентам також рекомендується для самостійного 

опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет 

контрольних завдань т. ін.). Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу 

з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і 

лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. Викладач визначає обсяг і 

зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє 

методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику 

якості самостійної роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує 

результати самостійної навчальної роботи кожного студента. 

Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи 

проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на завершальному етапі фахової 

підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх 

застосовувати при розв'язуванні конкретних науково-дослідних, психолого-педагогічних, 

технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань. На виконання дипломної роботи 

відводиться 2 кредити навчального часу студента.   

Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін здійснюється з використанням 

кредитно-модульної системи. Підсумкова оцінка формується з врахуванням результатів 

поточного контролю (усне опитування, тести, контрольні роботи, колоквіуми, робота на 

семінарських заняттях, виконання лабораторних робіт, есе, реферати, тощо) роботи студента 

впродовж семестру та підсумкового контролю у формі заліку (2-х бальна шкала – «зараховано», 

«не зараховано»), або іспиту (4-х бальна шкала – «відмінно», «добре», «задовільно», «не 

задовільно»). Оцінювання результатів роботи на практиці здійснюється методистом практики у 

формі диференційованого заліку (за 100 бальною шкалою).   

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

65-74 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який 

включає: 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки – 4 кредити ЄКТС; цикл професійно-практичної підготовки – 24 

кредити ЄКТС; цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу – 10 кредитів ЄКТС; 

цикл дисциплін самостійного вибору студента – 12 кредитів ЄКТС; переддипломна практика – 

8 кредитів ЄКТС; дипломна робота – 2 кредити ЄКТС, або ж (державний іспит із психології).  

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) 

заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту дипломної роботи, захисту звіту з 

практики, проходження державної атестації. Оцінка державної атестації виставляється комісією 

із доцентів кафедри, головою якої є доктор психологічних наук. 

 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

7. 03010301 Практична психологія 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

спеціальності 7.03010301 Практична психологія 

 

№ 

з/п 

Назва дисципліни Навчальний 

рік 

Кредити 

ECTS 

Години Екзамен Залік 

1семестр 

1 Сімейне консультування 2013/2014 3 108 е  

2 Психологія релігії 2013/2014 6 216 е  

3 Інноваційні технології 

професійної діяльності 
2013/2014 2 72  з 

4 Охорона праці в галузі 2013/2014 1 36  з 

5 Цивільний захист 2013/2014 1 36  з 

6 Інженерна психологія 2013/2014 2 72  з 

7 Дошкільна психологія 2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 

8 Психологія статі 2013/2014 2 72  з 

9 Організація психологічної 

просвіти 
2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента 

10 Психологічний супровід 

дітей з функціональними 

обмеженнями 

2013/2014 3 108  з 

11 Психологічний супровід 

учнів з 

розладами емоційної сфери 

2013/2014 3 108  з 

12 Ігрова психотерапія 2013/2014 3 108  з 

13 *Психологія малих груп 2013/2014 3 108  з 

2семестр 

1 Психологія педагогічної 

праці 
2013/2014 3 108 е  

2 Етнопсихологія 2013/2014 3 108 е  

3 Психологія материнства 2013/2014 3 108  з 

4 Патопсихологічна 

діагностика дітей з 

відхиленнями у розвитку 

2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 

5 Психологія депривованої 

особистості 
2013/2014 2 72  з 

6 Управлінське 

консультування 
2013/2014 2 72  з 

7 Психологія успіху 2013/2014 2 72  з 

8 *Психологія 

підприємницької діяльності 
2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента 

9 Формування здорового 

способу життя 
2013/2014 3 108  з 
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 Практика      

10 Переддипломна практика 2013/2014 8 288 +  

 Підсумкова державна 

атестація 
     

11 Дипломна робота/ 

Комплексний іспит 

«Практична психологія» 

2013/2014 2 72 +  

 Всього кредитів ЕСТS  60 2160 6 16 
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8. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
7.03010301 Практична психологія 
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9. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

7.03010301 Практична психологія 

І.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

 

1.Охорона праці в галузі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: 

Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління 

охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та 

міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням 

вимог безпеки праці. 

Завдання: вивчити основи охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час 

навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і 

посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні терміни та визначення з основ охорони праці.  

2. Основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, державний 

нагляд за станом охорони праці. 

3. Травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна 

безпека; електробезпека.  

4. Сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та 

виробництві.  

5. Перелік дій з метою запобігання виникнення нещасних випадків.  

Форма контролю: залік 

 

2.Цивільний захист 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: 

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми й 

приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності випускників. 

Завдання: сформувати у студентів свідоме і відповідальне ставлення до питань безпеки; 

дати необхідні знання і підготувати їх до упевнених і правильних практичних дій в 

надзвичайних ситуаціях; навчити студентів методично грамотно проводити заняття з 

цивільного захисту з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Цивільний захист як предмет. Роль та завдання дисципліни в сучасних умовах.  

2. Надзвичайні ситуації: класифікація та вплив на життєдіяльність населення України.  

3. Оцінка впливу зовнішніх чинників надзвичайних ситуацій на рівень безпеки людини.  

4. Психологічна допомога населенню, яке постраждало в наслідок НС.  

5. Принципи та методи психологічної допомоги. 

Форма контролю: залік 

 

3.Інноваційні технології професійної діяльності 
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Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: 

Мета: вивчення теоретико - методичних основ та формування здатності практичного 

використання освітніх технологій у професійній діяльності  психолога; підвищення професійної 

компетентності майбутніх практичних психологів. 

Завдання: ознайомити студентів з навчальними, виховними, соціально-виховними 

технологіями, технологіями організації успішної діяльності; показати взаємозв’язок між ними; 

сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів 

гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів уміння вибирати особистісно-

орієнтовані освітні технології в професійній діяльності; формувати у студентів уміння 

використовувати інформаційні технології для вирішення професійних проблем; розвивати у 

майбутніх практичних психологів здатність згуртування дитячого колективу через 

упровадження виховної технології «Формування колективу класу», оволодіти навчальними 

технологіями «Розвитку критичного мислення», «Формування творчих якостей особистості» 

для розвитку в школярів психічних якостей, соціальної адаптації в суспільстві; навчити 

студентів розробляти навчальні й виховні проекти, реалізовуючи соціальні та навчальні 

функції; опанувати технологію професійного саморозвитку, стимулювати професійне 

самовиховання та прагнення бути успішним у професійній діяльності.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні аспекти освітніх технологій. 

2.Педагогічне цілетворення  в освітніх педагогічних процесах. 

3.Педагогічна діагностика в освітніх системах і технологіях. 

4.Сучасні виховні технології в системі педагогічних технологій. 

Форма контролю: залік 

 

2. Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки. 

 

1.Психологія релігії  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: дати уявлення про сучасний стан і розвиток психології релігії, сформувати 

уявлення про психологічні аспекти і закономірності релігійних явищ. 

Завдання:  ознайомити студентів із основною проблематикою, предметом і методами 

психології релігії, віхами становлення психології релігії як самостійної наукової дисципліни, 

сформувати уявлення про основні елементи релігійної системи та їх аналіз з точки зору 

психологічної науки; розкрити соціально-психологічні аспекти сучасного релігійного 

сектантства, розвивати вміння протистояти негативному впливу деструктивних культів та 

володіти відповідними методами надання психологічної допомоги особистості, яка перебуває у 

культовій залежності.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Психологія релігії як наукова дисципліна. 

2. Історія становлення психології релігії як самостійної дисципліни. Ч.1 

3. Історія становлення психології релігії як самостійної дисципліни. Ч.2 

4. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.1. 

5. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.2. 
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6. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.3. 

7. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Ч.1. 

8. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Ч.2. 

9. Релігійні категорії крізь призму психологічної науки. Ч.1. 

10. Релігійні категорії крізь призму психологічної науки. Ч.2. 

11. Релігійні категорії крізь призму психологічної науки. Ч.3. 

12. Релігійні феномени в уявленні людини та їх психологічний аналіз.  

13. Психологічні аспекти уявлень людини про потойбічне. 

14. Психологічні особливості релігійної особистості. 

15. Культова психологічна залежність особистості та можливості її подолання. Ч.1. 

16. Культова психологічна залежність особистості та можливості її подолання. Ч.2. 

Форма контролю: екзамен 

 

2.Сімейне консультування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: навчити студентів аналізувати феномени, пов’язані із сімейним життям, з наукових 

позицій; сформувати у студентів базові установки щодо організації та проведення 

консультаційної бесіди з сімейних проблем. 

Завдання: ознайомити студентів зі змістом сімейного консультування як видом 

практичної діяльності психолога; озброїти знаннями про основні підходи до психологічного 

консультування сім’ї; підготувати студентів до психологічного консультування з питань, 

пов’язаних з різними аспектами сімейного життя. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сім’я як феномен у контексті психологічного консультування. 

2. Теоретичні моделі психологічного консультування сім’ї. Ч. 1. 

3. Теоретичні моделі психологічного консультування сім’ї. Ч. 2. 

4. Психодіагностика у сімейному консультуванні. 

5. Методи і техніки роботи з сім’єю. 

6. Особливості консультаційної психологічної допомоги у контексті вирішення 

сімейних та подружніх конфліктів. 

7. Особливості сімейного консультування на різних етапах становлення сім’ї. 

Форма контролю: іспит 

 

3.Психологія педагогічної праці  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: розкрити психологічні особливості суб`єкта праці на прикладі праці педагога, 

проаналізувати основні тенденції сучасної освіти та новий погляд на об’єкт виховання, 

з’ясувати роль вчителя у формуванні повноцінної особистості дитини. 

Завдання: розвиток уявлень про працю вчителя у контексті базових категорій 

„особистість”, „діяльність”, „спілкування”,  про структуру  педагогічної праці;  засвоєння знань 

про психологічні особливості розвитку діалогічного педагогічного спілкування, про педагогічні 

установки та їх вплив на психічний та особистісний розвиток учнів;  розширення уявлень про 

особливості формування індивідуальних  стилів  професійної  педагогічної діяльності та 
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педагогічного спілкування; розвиток умінь здійснення  психологічного  аналізу типових 

педагогічних помилок 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Актуальні проблеми психології педагогічної праці.  

2. Психологія педагогічної діяльності. 

3. Особистість вчителя – джерело його професійної активності. 

4. Стильові особливості професійно-педагогічного спілкування. 

5. Педагогічні установки та стереотипи  

6.Психологічні особливості педагогічного оцінювання.  

Форма контролю: іспит 

 

4.Етнопсихологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: розширення знань майбутніх психологів з питань національно – психологічних 

властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб життя, вдачу (ментальність), а 

також розкриття соціально – психологічних механізмів творення і розвитку нації та історії 

становлення галузі знань про психологічні особливості етносу.. 

Завдання: ознайомити студентів з історією становлення етнопсихології та методами її 

дослідження, розкрити зміст основних етнопсихологічних категорій, ознайомити із 

механізмами функціонування і прояву етнопсихологічних феноменів, психологічною 

специфікою етнічних конфліктів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знання. 

2. Історія виникнення та становлення етнопсихології. Ч.1. 

3. Історія виникнення та становлення етнопсихології. Ч.2. 

4. Проблема етносу та нації в етнопсихології. Ч.1. 

5. Проблема етносу та нації в етнопсихології. Ч.2.  

6. Статичні характеристики етносу. Ч.1. 

7. Статичні характеристики етносу. Ч.2  

8. Етнопсихологія українців. 

Форма контролю: екзамен 

 

5.Інженерна психологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1рік, 1 семестр  

Анотація: 

Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет, завдання 

та методи інженерної психології; особливості психічних процесів та врахування їх 

закономірностей в системі «людина-технічний пристрій»; у тому числі й процесів прийому, 

переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих 

дій, а також урахування взаємного впливу різних компонентів систем “людина-машина-

середовище” при її проектуванні, створенні та експлуатації. 

Завдання: формування умінь на основі наукових принципів психології робити аналіз 

проблем, які розглядає інженерна психологія з метою покращення ефективності експлуатації 

систем «людина-машина-середовище» (СЛМС); приймати практичні рішення щодо 
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оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків; 

вивчення процесів сприймання, переробки і збереження інформації людиною оператором, 

прийняття відповідальних управлінських рішень в умовах дефіциту часу, виявлення 

психологічних факторів надійності і ефективності роботи системи «людина–машина». 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до інженерної психології.ї 

2. Характеристика системи «людина-машина-середовище» 

3. Людина-оператор у СЛМС 

4. Психологічні характеристики людини-оператора 

5. Проблема надійності людини-оператора в інженерній психології   

Форма контролю: залік 

 

6.Дошкільна психологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: ознайомлення студентів із особливостями психічного розвитку і формування 

особистості дітей раннього та дошкільного віку; оволодіння студентами знаннями про 

особливості роботи психолога із даною категорією дітей; формування вміння підбирати 

відповідні діагностичні методики та  ефективно їх використовувати в необхідних практичних 

ситуаціях. 

Завдання: актуалізувати знання студентів про принципи проведення діагностичного 

інтерв’юз дітьми-дошкільнятами; принципи складання корекційно-розвивальних програм; 

виявити рівень знань студентів щодоособливостей використання ігрової терапії у роботі з 

дітьми дошкільного  віку;особливостей організації роботи дошкільного закладу та роль 

психолога в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, його посадові 

обов’язки та кваліфікаційні вимоги. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Дошкільна психологія як наука про особливості психічного розвитку дитини. 

2. Психологічні  особливості  розвитку дітей раннього віку. 

3. Психічний  розвиток  дитини в дошкільному віці. 

4. Напрямки професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого 

дошкільного закладу. 

5. Формування колективу в ДНЗ. Психологічний супровід творчого педагогічного 

колективу. 

Форма контролю: залік 

 

7.Патопсихологічна діагностика дітей з відхиленнями у розвитку  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: посилити у підготовці практичних психологів знання про труднощі, особливості 

навчання дітей з певними особливими проблемами психіки, оволодіння прийомами 

комплексної допомоги їм. 

Завдання: ознайомлення з теоретичними, практичними аспектами профілактики, 

діагностики, корекції відхилень від норми психічного розвитку у дітей з вродженими або 

набутими дефектами сенсорної, інтелектуальної, емоційної сфер; засвоєння методів організації 
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системної комплексної допомоги таким особам. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет, завдання, принципи патопсихологічного дослідження дітей. 

2. Методи дослідження психічного розвитку аномальних дітей. 

3. Загальні закономірності атипового розвитку дітей. Параметри, класифікація 

основних видів  дизонтогенезу.  

4. Специфіка порушень  інтелекту та мовлення при відхиленнях психічного розвитку 

дитини.  

5. Соціально-психологічні проблеми дітей з аномаліями у розвитку. 

Форма контролю: залік 

 

8. Психологія материнства 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: оволодіння студентами знань про теоретичні основи арт-терапії, застосування арт-

терапевтичних технологій у психологічній практиці. 

Завдання: Ознайомити студентів з теоретичними основами арт-терапії; надати студентам 

інформацію щодо діагностичного, корекційно-розвивального потенціалу арт-терапії, 

використання нових арт-терапевтичних технологій у практиці; формувати у студентів вміння та 

навички застосування арт-терапевтичних технологій з метою вирішення психологічних 

проблем. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології.  

2. Материнство в аспекті перинатальної психології. 

3. Роль батьків у становленні особистості дитини. 

4. Моделі психологічного супроводу батьківства. 

Форма контролю: залік 

 

Вибіркові навчальні дисципліни. 

3. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу. 

 

1. Психологія статі 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: розкрити закономірності  функціонування людини як статевої істоти крізь призму 

психологічних знань. 

Завдання: ознайомити студентів із особливостями формування людської статі в 

онтогенезі, стадіями та основними теоріями становлення статевої ідентичності, причинами та 

наслідками порушення статевої ідентифікації; сформувати систему уявлень про психологічні 

відмінності статей та їх врахування у міжособистісному спілкуванні та професійній діяльності; 

розкрити соціально-психологічні аспекти людської сексуальності, основні форми статевого 

життя людини у нормі та патології; з’ясувати психологічні чинники адекватного статевого 

виховання дітей у різні вікові періоди. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Стать людини та особливості її формування. Статева ідентифікація.  
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2. Психологічні відмінності чоловіків і жінок. 

3. Психологічні аспекти гомосексуальності людини.  

4. Статевий вимір людської сексуальності 

5. Статева просвіта і статеве виховання: психологічні аспекти. 

Форма контролю: залік 

 

2.Психологія депривованої особистості 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: ознайомлення слухачів із сучасними знаннями про предмет, завдання та 

психодіагностичні методи й інструментарій для виявлення і дослідження деприваційних 

порушень у дітей різного віку; засвоєння знань про вплив депривації на формування 

особистості дитини; ознайомлення з сучасними підходами до психологічного супроводу 

становлення підростаючої особистості в умовах шкіл-інтернатів та формування соціально-

конструктивної стратегії самореалізації  

Завдання: формування у фахівців теоретичних знань та практичних умінь на основі 

наукових принципів психології робити аналіз проблем, які розглядає психологія депривованої 

особистості з метою покращення ефективності взаємодії з такими особами та наданні 

психологічної допомоги дітям-сиротам; приймати практичні рішення щодо оптимального 

застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків;  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Особливості впливу депривайційних умов виховання на формування особистості. 

2. Психологічні особливості феномену різновидової депривації. 

3. Онтогенетичний аспект психічного розвитку депривованих людей. 

4. Створення специфічних умов для розвитку особистсоті, що набула деприваційного 

розвитку. 

Форма контролю: залік 

 

3.Управлінське консультування 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: формування готовності майбутніх фахівців у галузі психології та практичної 

психології до здійснення психологічного супроводу розвитку бізнесу, керівників та організацій; 

поглиблення теоретичних знань і вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для 

ефективної діяльності у сфері управлінського консультування. 

Завдання: ознайомити студентів зі змістом управлінського консультування як видом 

практичної діяльності психолога; озброїти знаннями про основні види та форми роботи 

оргконсультанта; підготувати студентів до психологічного консультування з питань, пов’язаних 

з різними аспектами організаційного розвитку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основи сучасного управлінського консультування. 

2. Організації та організаційна теорія. 

3. Організація консультаційного процесу у контексті здійснення психологічного 

супроводу організації.  

4. Коучинг як стиль менеджменту. 
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Форма контролю: залік 

 

4.Психологія успіху 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: ознайомлення з елементами теорії психології, виходячи з досягнень попередньої і 

сучасної теоретичної думки; стратегіями ефективної комунікації; психологічними 

особливостями самопрезентації в працевлаштуванні, вчаться навичкам самоаналізу, 

самопізнання і установки на успіх. 

Завдання: сприяти формуванню таких психологічних і етичних якостей як самостійність, 

оптимізм, комунікабельність, позитивна самооцінка, упевненість, рішучість і наполегливість, 

уміння об'єктивно оцінювати ситуацію і навколишніх людей як необхідних умов їх успіху у 

майбутньому. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття успіху в психології. Детермінанти успішної поведінки в соціальній 

психології особистості. 

2. Успіх в теорії мотивації досягнення. 

3. Особливості успішної особистості. 

Форма контролю: залік 

 

5.Організація психологічної просвіти       

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі організації психологічної 

просвіти, особливості їх впровадження в межах роботи психологічної служби. 

Завдання: Ознайомити студентів з особливостями проведення психологічної просвіти; 

формувати у студентів вміння та навички проведення психологічної просвітницької роботи з 

різними клієнтськими групами. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Професійна підготовка психолога до здійснення психологічної просвіти. 

2. Особливості організації та проведення просвітницького тренінгу. 

Форма контролю: залік 

 

6.Психологія підприємницької діяльності 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: ознайомити студентів із найбільш актуальними проблемами психології 

підприємницької діяльності, розкрити психологічні знання у сфері побудови підприємницької 

організації з урахуванням групового процесу і феноменів особистісної взаємодії. 

Завдання: навчити студентів визначати специфічні психологічні якості суб’єкта 

економіки, який здійснює підприємницьку діяльність; навчити аналізувати мотиви, що 

зумовлюють долучення людини до підприємництва; ознайомити із методиками вивчення 

поведінки підприємця при використанні матеріальних та людських ресурсів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
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1. Психологія підприємництва як галузь наукового знання. 

2. Психологічні ознаки підприємницької діяльності. 

3. Психологічні вимоги до особи підприємця. 

4. Підприємницька організація: характерні ознаки та закономірності розвитку. 

5. Психологічна та професійна підтримка підприємницьких груп та організацій. 

Форма контролю: залік  

 

4.Цикл дисциплін самостійного вибору студента. 

 

1.Формування здорового способу життя 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація:  

Мета: створення сталих мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, як на одну з 

головних умов збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального 

здоров’я. 

Завдання: ознайомити студентів з основними чинниками здорового способу життя; 

основами валеологічного моніторингу; складовими екологічної та валеологічної свідомості.   

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття про здоровий спосіб життя. 

2. Основні чинники, які впливають на формування здорового способу життя. 

3. Характерні ознаки соціальної адаптації та проявів девіантної поведінки.  

4. Правове законодавство про здоров’я людини. 

Форма контролю: залік 

 

2.Психологічний супровід дітей з функціональними обмеженнями 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: розширення знань майбутніх практичних психологів щодо особливостей 

пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості дітей з порушеннями 

загального розвитку, а також оволодіння практичними навичками, необхідними для здійснення 

психологічного супроводу цієї категорії дітей. 

Завдання: познайомититудентів з предметом і завданнями психологічного супроводу 

дітей з обмеженими функціональними особливостями; розкрити особливості розвитку дітей з 

основними сенсорними порушеннями та порушеннями опорно-рухового апарату; познайомити 

студентів з специфікою організації психологічного супроводу різних категорій дітей з 

обмеженими функціональними можливостями; формувати у студентів прийоми і навички 

психологічного супроводу дітей з різними видами сенсорних порушень та порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні основи психологічного супроводу дітей з обмеженими функціональними 

можливостями.   

2. Технології навчання та виховання дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

3. Психологічний супровід дітей з порушеннями зору. 

4. Психологічний супровід дітей з порушеннями слуху і мови. 
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5. Психологічний супровід дітей з комплексними порушеннями. 

6. Психологічний супровід дітей з ДЦП  та психологічні особливості дітей з 

прогресуючою м’язовою дисфункцією (міопатією). 

7. Психологічний супровід дітей з хронічними соматичними розладами.Ч.1. 

8. Психологічний супровід дітей з хронічними соматичними розладами.Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

3.Психологічний супровід учнів з розладами емоційної сфери 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: знайомство майбутніх психологів із методами первинної психолого–педагогічної 

діагностики та корекції порушень емоційного розвитку дітей та підлітків, а також оволодіння 

студентами практичними навичками, здійснення психологічного супроводу цієї категорії дітей. 

Завдання: вивчити психологічні причини розладів емоційної сфери; проаналізувати 

найбільш поширені форм та види корекційної та розвиваючої роботи практичного психолога з 

різними віковими категоріями дітей з розладами емоційної сфери навчити студентів розробляти 

модель програми супроводу особистості з розладами емоційної сфери. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні напрямки психологічної допомоги дітям з порушеннями у розвитку. 

2. Емоційні розлади: опис, класифікація, їх причини та наслідки. 

3. Особливості розвитку емоційної сфери та емоційні порушення в дошкільному віці. Ч.1 

4. Особливості розвитку емоційної сфери та емоційні порушення в дошкільному віці. Ч.2 

5. Психологічний супровід учнів молодшого шкільного віку з порушеннями емоційної 

сфери. Ч.1 

6. Психологічний супровід учнів молодшого шкільного віку з порушеннями емоційної 

сфери. Ч.2 

7. Психологічний супровід підлітків та старшокласників з порушеннями емоційної сфери. 

Ч.1 

8. Психологічний супровід підлітків та старшокласників з порушеннями емоційної сфери. 

Ч.2 

Форма контролю: залік 

 

4.Ігрова психотерапія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та практичними основами ігрової терапії, 

особливостями ігротерапевтичного процесу та вимогами до інструментарію; озброїти 

необхідними знаннями та вміннями для здійснення ігрової терапії з дітьми та підлітками. 

Завдання: розкрити основні теоретичні підходи до розуміння ігрової психотерапії; 

висвітлити суть ігротерапевтичного процесу; ознайомити з особливостями ігротерапевтичного 

інструментарію; висвітлити особливості сімейної ігрової психотерапії. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Ігрова психотерапія як метод психотерапевтичного та психокорекційного впливу. 

2. Основні напрямки сучасної ігрової психотерапії. 

3. Теоретичні основи та інструментарій групової ігрової психотерапії. 
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4. Компетенції та компетентності психолога-ігротерапевта. 

5. Особливості ігротерапевтичного процесу.  

Форма контролю: залік 

 

5.Психологія малих груп 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: розширити діапазон теоретичних знань з основних проблем, напрямів розвитку 

малих груп і методів, що застосовуються при їх дослідженні, а також сформувати у студентів 

практичні вміння та навички володіння методами психологічної діагностики особливостей 

малих груп. 

Завдання: ознайомити студентів з теоретичними підходами до дослідження малих груп у 

вітчизняній та зарубіжній психології; класифікацією та видами малих груп; розкрити поняття 

про групову динаміку та групові процеси; рольову поведінку особистості в малій групі; теорії 

походження лідерства та керівництва; охарактеризувати соціально-психологічні явища в малій 

групі та методи їх дослідження. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретико-методологічні та історичні аспекти дослідження малої групи. 

2. Динамічні процеси в малій групі. 

3. Мала група як сукупність суб’єктів взаємодії. 

4. Методи дослідження малих груп. 

5. Прикладні аспекти психології малої групи. 

6. Проблеми управління малою групою. 

Форма контролю: залік 

 

Переддипломна практика 

Дипломна робота 
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 

Загальні вимоги 

Спеціаліст практичної психології повинен мати професійні знання, уміння та навички, 

уміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності. 

Спеціаліст практичної психології повинен: 

– володіти своїм фахом, постійно поповнювати свої знання і вдосконалювати 

професійну майстерність, розширювати світогляд, застосовувати здобуті знання, уміння та 

навички  в практичній діяльності; 

– мати високий рівень науково-психологічної підготовки , морально-етичної культури, 

чітко сформовані орієнтири на основі розуміння природничо-наукової картини світу; 

– мати уявлення про шляхи реалізації своїх життєвих та професійних планів в умовах 

реальної дійсності; 

– мати сформоване природничо-філософське, економічне, політичне, психологічне 

мислення; 

– засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства й окремої 

особистості. 

Спеціаліст практичної психології має відзначатись: 

– гуманістичною спрямованістю; 

– здібностями до творчої професійної діяльності; 

– професійною компетентністю, широкою ерудицією і комунікативністю; 

– психологічною спостережливістю; 

– високим рівнем розвитку рефлексивного мислення та емпатії; 

– правовими знаннями, дотриманням етичних і моральних норм поведінки в 

міжособистісних стосунках; 

– соціальною активністю, почуттям обов’язку, відповідальності за доручену справу. 

Компетенції: 

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і природи 

(принципи біоетики);  

 розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; - здатність до 

навчання впродовж життя;  

 здатність до критики й самокритики;  

 креативність, здатність до системного мислення;  

 адаптивність і комунікабельність;  

 наполегливість у досягненні мети;  

 турбота про якість виконуваної роботи;  

 толерантність;  

 екологічна грамотність; 

 базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

 базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати 

математичні методи в обраній професії; 
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 базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 

використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння 

створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

 базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін; 

 базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін; 

 здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

 знання іншої мови (мов); 

 навички роботи з комп'ютером; 

 навички управління інформацією; 

 дослідницькі навички; 

 аналіз професійних ситуацій і проблем; 

 аналіз технічної документації завдань діяльності; 

 організація праці; 

 дотримання технічних та технологічних вимог виробництва; 

 координація видів професійної діяльності; 

 створення професійно-значущої інформації стосовно об’єкта діяльності; 

 прогнозування типових і нетипових виробничих ситуацій; 

 забезпечення безпечних умов праці; 

 оволодіння додатковими кваліфікаціями і професіями; 

 забезпечення високого рівня культури праці; 

 своєчасне усунення технічних і технологічних порушень; 

 дотримання рекомендацій, норм і вимог щодо фізіологічних, економічних, 

екологічних і ергономічних чинників. 

Призначення: 

Спеціаліст практичної психології готується до здійснення консультативної та 

організаційно-управлінської діяльності в психологічних службах освітніх установ і організацій, 

центрах практичної психології і соціальної роботи, до науково-виробничої роботи в галузі 

освіти, управління та інших галузей виробництва психологічного профілю. 
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11 .ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Атиповий розвиток – це розвиток, при якому виникають зміни у вигляді відхилень чи 

порушень у функціонуванні  когнітивних, емоційних, регулятивних процесів психіки людини. 

Батьківське ставлення – цілісна система різноманітних почуттів стосовно дитини, 

поведінкових стереотипів, що застосовуються у спілкуванні з дитиною, особливостей 

сприймання та розуміння характеру дитини та її вчинків. 

Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в 

результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, 

який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної 

кваліфікації за підсумками державної атестації. 

Вищий навчальний заклад – освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє 

відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, 

інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та 

науково-технічну діяльність. 

Вікова криза – це період у житті людини, коли протягом відносно короткого часу, 

відбуваються різкі й суттєві психологічні зрушення та зміни особистості, а розвиток набуває 

бурхливого, стрімкого, кризового відтінку. 

Гра – довільна, внутрішньо мотивована діяльність, яка передбачає гнучкість у вирішенні 

питання про те, як використовувати той ч інший предмет. 

Деприваційна ситуація – це та життєва ситуація, в якій дитина немає можливості 

задовльняти найважливіші психічні потреби. 

Депривація – ізоляція від зовнішніх подразників. Термін «депривація» доцільно вживати 

в контексті анадлізу умов розвитку людини, а термін «психічна депривація» – для означення 

стану організму, який сформувався у цих умовах. 

Директивна ігрова психотерапія – це підхід, який передбачає виконання ігротерапевтом 

функцій інтерпретації і трансляції дитині символічного значення дитячої гри, активну участь 

дорослого у грі дитини з метою актуалізації в символічній формі безсвідомо витіснених 

тенденцій і їх програвання в напрямку соціально прийнятих стандартів та норм.  

Діяльність – це складна багаторівнева, динамічна структура зі значними можливостями 

переходу від одного рівня до іншого. Кожний момент виконання певної дії характеризується 

значною мірою адекватності предметові, знаряддям та умовам праці за рахунок оперативності 

суб’єктивного образу, який виступає регулятором самих дій. Завдяки оперативному образові 

окремі рухи органів людського тіла організуються в єдину систему – дію.  

Етнічна ідентичність – це та частина Я-концепції індивіда, яка виникає внаслідок 

усвідомлення свого членства в етнічній групі (групах) разом із ціннісним і емоційним 

значенням, що надається цьому членству. 

Етнічний стереотип – спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно 

стійкий образ етнічної групи, що стосується всіх її представників; схематизована програма 

поведінки, яка є типовою для представників певного етносу. 

Етнопсихологія – це галузь психології, яка вивчає особливості психічного складу і 

поведінки людей, що визначаються їх національною належністю або етнокультурною 

спільністю, а також традиціями, що сформувались історично. 

Ефективність – це відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його 

одержання. 
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Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і 

навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням 

перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва. 

Ігротерапія – психотерапевтичний метод, заснований на принципах динаміки психічного 

розвитку і спрямований на полегшення емоційного стресу в дітей з допомогою різноманітних 

виразних ігрових матеріалів. 

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності – це стійке поєднання: мотиву діяльності, 

який виражається в переважній орієнтації вчителя на окремі сторони навчально-виховного 

процесу; цілей, які проявляються в характері планування діяльності; способів їх досягнення; 

прийомів оцінки результатів діяльності. 

Інженерна психологія – це наукова дисципліна, що вивчає об’ктивні закономірності 

процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх у практиці 

проектування, створення та експлуатації системи людина-машина (СЛМ) 

Інженерно-психологічна оцінка (ІПО) полягає у визначенні основних характристик 

діяльності оператора і ситеми людина-машина (СЛМ) в цілому з метою її переввірки на 

відповідність важливим інженерно-психологічним вимогам і рекомендаціям. 

Інформаційне повідомлення – інтерактивна форма навчання, метою якої є надання 

максимального об’єму знань щодо конкретної психологічної теми. 

Компетентність – інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки 

випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних 

предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та 

досвіду у певному виді діяльності. 

Компетенція – включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, 

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до 

конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з 

іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він 

проявляє готовність до виконання діяльності. 

Коучинг – це окремий напрямок у сфері організаційного (управлінського) 

консультування, який передбачає індивідуальне консультування керівників для досягнення 

значущих цілей, підвищення ефективності планування, мобілізації внутрішнього потенціалу, 

розвитку необхідних здібностей та навичок, засвоєння передових стратегій одержання 

результату. 

Материнство – частина особистісної сфери жінки, представлена системою образів світу, 

себе, майбутнього, що набуває ціннісно-смислової значущості, визначаючи програму поведінки 

у формі материнської позиції. 

Мотивація досягнення – одна з різновидів мотивації діяльності, пов’язана з потребами 

індивіда досягати успіхів і уникати невдач.  

Норма – у контексті особистісно орієнтованої парадигми у вітчизняній освіті – це таке 

поєднання соціуму та особистості, коли вона безконфліктно та продуктивно виконує провідну 

діяльність, задовольняє свої основні потреби, відповідаючи при цьому вимогам соціуму 

відповідно до свого віку, статі, психосоціального розвитку. Орієнтація на норму важлива на 

етапі виявлення недоліків у розвитку з метою визначення спеціальної допомоги.  

Охорона праці в галузі –  це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих 

на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. 

Патопсихологічна діагностика – галузь психодіагностики, яка розробляє методи 

виявлення та оцінки особливостей психічного розвитку особистості. Вона здійснюється з метою 
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співвіднесення сукупності виділених діагностичних ознак до певної групи, категорії і слугує 

ранньому виявленню відхилень у розвитку дитини для надання своєчасної психологічної 

допомоги, забезпечення оптимальної соціалізації.  

Предметна норма – знання, вміння і дії, необхідні учню для оволодіння даним 

предметним змістом програми (відображається у стандартах освіти). 

Провідна діяльність – це діяльність, виконання якої визначає виникнення і формування 

основних психологічних новоутворень людини  на  певному етапі розвитку її особистості. 

Просвітницький тренінг – форма активного навчання, що реалізується з допомогою 

різноманітних методів, прийомів та способів, спрямованих на створення умов для активності 

учасників у саморозвитку. 

Психологічна готовність до материнства – специфічне особистісне утворення основою 

якого є суб’єкт-суб’єктна орієнтація щодо ще ненародженої дитини. 

Психологічна (психотерапевтична) модель допомоги сім’ї – це модель, яка припускає, 

що причини тих чи інших проблем лежать або у внутрішньо сімейному спілкуванні, або в 

особистісних особливостях членів сім’ї. Допомога полягає у тому, щоб розірвати «замкнуте» 

коло, в якому конфлікти породжують дезадаптивні риси членів сім’ї, а ті, в свою чергу, 

породжують конфлікти спілкування. 

Психологічна просвіта – один з основних видів діяльності психолога, змістом якого є 

надання психологічної інформації різним верствам населення.  

Психологічний супровід –  система професійної діяльності психолога та педагога, яка 

спрямована на створення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішного навчання 

дитини в конкретному освітньому середовищі. 

Психологічні новоутворення – це психічні та соціальні зміни, які вперше виникають на 

певному віковому етапі, визначають свідомість людини, її ставлення до середовища, її 

внутрішнє і зовнішнє життя, перебудовують весь хід психічного розвитку.  

Психологія релігії – це психологічна дисципліна, галузь психологічного знання і 

релігієзнавства, яка вивчає психологічні аспекти релігії як суспільної свідомості і ціннісно-

орієнтаційної діяльності. 

Релігійна криза – це стан екзистенційної, смисложиттєвої фрустрації суб’єкта, 

зумовленої усвідомленням власного глибокого духовного занепаду, втрати духовних цінностей, 

ідеалів, віри, відношення до Бога . 

Релігійна секта – це загальна назва різних течій та об’єднань віруючих, які склалися як 

опозиція до пануючого релігійного напряму і яким притаманні специфічне тлумачення 

віровчення, відмова від частини традиційних обрядів, проповідь винятковості своєї релігійної 

доктрини, «істинного шляху спасіння». 

Сімейне консультування – це один з видів психологічного консультування з питань, що 

виникають у людини у власній сім’ї або в сім’ях інших, близьких для неї людей (вибір 

майбутнього чоловіка (дружини), оптимальна побудова і регулювання взаємин у сім’ї, 

попередження і вирішення конфліктів у внутрішньо сімейних стосунках, взаємини чоловіка або 

дружини з родичами, поведінка в момент розлучення і після нього, вирішення поточних 

сімейних проблем тощо).  

Сім’я  це соціальна група, заснована на єдиній спільно-сімейній діяльності людей, 

пов’язаних вузами шлюбу і кровними зв’язками. Сім’я задовольняє потреби своїх членів в 

унікальній взаємодії конкретних людей.  

Соціально-вікова норма – показники інтелектуального чи особистісного розвитку учня 

(психологічні новоутворення), які повинні сформуватися до кінця певного вікового етапу. 

Спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує відмінності окремих задач 
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діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або (та) продуктів, або(та) умов діяльності в 

межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або 

надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 

обов'язків. 

Статева ідентичність – це суб’єктивне осмислення, переживання статевої ролі, своєрідна 

єдність статевого самоусвідомлення та поведінки. 

Статеві стереотипи – це усталені, стійкі форми сприйняття й оцінки особистісних 

якостей та поведінки чоловіків і жінок. 

Стать біологічна – це сукупність морфологічних, фізіологічних та генетичних 

особливостей, які забезпечують розмноження організму. 

Структура педагогічної праці – це система властивостей особистості педагога, яка 

розкривається в трьох таких компонентах як: суб’єкт спілкування (педагогічне спілкування), 

суб’єкт діяльності (педагогічна діяльність), суб’єкт особистісного становлення (особистість 

педагога).  

Супровід – це комплексний метод, в основі якого лежить єдність чотирьох функцій: 

діагностики суті проблеми, яка виникла; інформація про суть проблеми і шляхи її вирішення; 

консультація на етапі прийняття рішення і вироблення плану вирішення проблеми; первинної 

допомоги на етапі реалізації плану рішення. 

Організація  це соціальне утворення з визначеними межами, яке свідомо координується 

і функціонує на відносно простій основі для досягнення мети. 

Особистісно зорієнтована освіта – це освіта, спрямована на створення сприятливих 

психолого-педагогічних умов для становлення цілісної особистості учня на  основі набуття ним 

суб’єктного досвіду.   

Теорія прив’язаності – теорія, розроблена Джоном Боулбі (1908 - 1990), який використав 

психодинамічну парадигму та роботи таких етологів, як Конрад Лоренц, та вказував на 

важливість надійного та непорушного зв’язку між дітьми та їх найближчим оточенням. 

Теорія сімейних систем – згідно даної теорії сім’я розглядається як динамічна та 

функціональна саморегульована одиниця, в якій існують свої правила та особливості; зміни 

внутрішньо сімейних взаємин зачіпають всіх її членів, і сімейна одиниця може знаходитись у 

стані дисбалансу до тих пір, поки нормальні сили взаємодії не повернуть їй рівновагу. 

Управлінське консультування  це вид діяльності, спрямований на вирішення проблем 

і / або завдань, що стоять перед менеджерами вищої ланки в галузі стратегічного планування, 

управління господарською, інвестиційною та фінансовою діяльністю, оптимізації та 

підвищення ефективності діяльності компанії, а також проведення необхідних для цього 

аналітичної та дослідницької роботи. 

Успіх – це отримання максимального результату при найменших витратах енергії, часу і 

сил, що відповідає внутрішнім глибинним потребам людини і супроводжується переживанням 

задоволення; у соціальному плані успіх пов'язаний з позитивною соціальною мобільністю і 

досягненням бажаного соціального статусу.  

 

 

 

 


