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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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1.
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Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач
Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Кормило Оксана Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Пеньковська Наталя Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Сіткар Віктор Ілліч - кандидат психологічних наук, доцент;
Тіунова Олена Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Чорна Ірина Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент;
Шпак Марія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
Олексюк Вікторія Романівна - кандидат психологічних наук, викладач;
Свідерська Галина Мирославівна - кандидат психологічних наук, викладач;
Чопик Соломія Володимирівна - кандидат психологічних наук, викладач;
Шевченко Ольга Миколаївна - кандидат психологічних наук, викладач;
Гончаровська Галина Федорівна – викладач;
Пацула Ірина Несторівна – викладач;
Чіп Руслана Степанівна - викладач;
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

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

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: 6.030102 Психологія
Ліцензійний обсяг:50/50
Термін навчання – 4 роки

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.
Університет розташовано у вигляді університетського містечка на площі 34,6 гектарів.
Значну матеріальну базу для підготовки спеціалістів має кожний факультет. Робота з
удосконалення матеріально-технічної бази здійснюється на всіх факультетах та кафедрах
університету.
Інститут педагогіки та психології має належну навчально-матеріальну базу для підготовки
фахівців з психології.
Власний аудиторний фонд інститут педагогіки та психології для забезпечення викладання
навчальних курсів напряму 6.030102 - Психологія, спеціальності 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.
Крім комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, в університеті
застосовуються традиційні технічні засоби навчання. Використовуючи власну комп’ютерну
техніку, співробітники інституту розробляють презентації, що сприяє збільшенню відеофонду
для навчальних цілей. У розпорядженні кафедр є аудіовізуальні засоби навчання: CD-компакти,
відеофільми тощо.
Більшість аудиторій університету обладнано автоматизованими пультами керування,
зашторенням, аудіовідеотехнікою, що дозволяє проводити демонстрацію відеофільмів,
кінофільмів, діафільмів, слайдів, прослуховувати аудіопрограми. На кожному факультеті
використовуються мультимедійні відеопроекційні системи.
У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційнометодичні 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 стендів, планшетів, макетів, моделей,
плакатів, таблиць тощо.
Випадків порушень вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки
не було. Випадків травмування працівників кафедри та студентів не було.
Комп’ютерне забезпечення. Належна увага звертається на комп’ютеризацію навчального
процесу студентів напряму підготовки 6.030102 - Психологія, спеціальності. На психологопедагогічному факультеті функціонує комп’ютерний клас № 204, оснащений комп’ютерними
комплексами, які під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи
в мережу Internet. Це дало можливість запровадити базу даних на працівників і студентів,
електронну реєстрацію заліково-екзаменаційних відомостей, розклад занять, облік виконання
навчального навантаження, наукової роботи студентів та викладачів.
Університет володіє потужною комп’ютерною базою. Укомплектовано 40 комп’ютерних класів
на 652 робочих місця; діє єдина комп’ютерна мережа (оптико-волоконний зв’язок) на 205
інформаційних порталів із забезпеченням всіх робочих місць з доступом до Інтернету (швидкість 512
кБіт/с); введено в дію програмне забезпечення для створення електронного каталогу бібліотеки
університету.
За останні роки активізується робота зі створення фондів ліцензованих комп'ютерних
програм. Зауважимо, що всі операційні системи Windows XP, які встановлено на всіх
комп’ютерах кафедри є ліцензійно чистими.
На сайті університету розміщено інтерактивні курси (електронні версії лекцій, плани
семінарських і практичних занять, інша інформація), що активно використовуються студентами
у навчальному процесі.
Соціальна інфраструктура. В університеті створені належні умови для роботи, навчання
і проживання співробітників і студентів, а також для їх повноцінного відпочинку та
оздоровлення.
У соціально-побутовій структурі університет має 5 гуртожитків на 2180 місць, медпункт
та санаторій-профілакторій на 180 місць, з 18 спеціалізованими кабінетами.
У навчальних корпусах та гуртожитках функціонує розгалужена сітка закладів
харчування: студентська їдальня, буфети, кафе, інтернет-кафе.
В актовому залі університету та у студентському клубі проводяться розважально-виховні
заходи, а в спортивних залах та на майданчиках студенти мають можливість займатися у різних
секціях.
Система охорони здоров’я навчального закладу складається з медичного пункту та
санаторію-профілакторію. Студенти, які стоять на диспансерному обліку мають можливість
безкоштовно лікуватись та оздоровлюватись. Студенти, які згідно законодавства мають право
на соціальну підтримку і захист (сироти, інваліди, чорнобильці, матері, малозабезпечені)
одержують пільги). На спеціальності «Психологія» навчається 1 студент (перший курс
державної форми навчання) Салак Дмитро Петрович, який є сиротою, і крім стипендії отримує
пільги.
Гуртожиток №1 використовується для проживання викладачів, аспірантів.
Студенти Інституту педагогіки та психології проживають у гуртожитку № 2. Вони
поселені в блоках, де в кімнатах проживає по 2-3 студенти із одного курсу. Така система
проживання дозволяє успішному навчанню, вирішенню усіх побутових проблем (кімнати
закріплені за студентами з першого курсу до закінчення навчання).
Щорічно проводиться поточний ремонт приміщень. Усі навчальні, навчально-виробничі,
побутові, спортивні та інші приміщення відповідають санітарним нормам і правилам,

державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів». Копії довідок додаються.
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).
У бібліотеці функціонують 2 головних книгосховища та 7 читальних залів на 362
читацьких місць, серед них – читальний зал електронних ресурсів на 36 робочих місць та зал
наукової літератури на 15 робочих місць з виходом в Інтернет.
В університеті функціонує потужний читальний зал періодики (на 48 місць). Основу його
фонду складають періодичні видання України (близько 150-ти газет та журналів) та Росії
(близько 50-ти газет та журналів). Крім цієї періодики, виписується й інша – іноземними
мовами, яка знаходиться у спеціалізованому читальному залі на 40 місць. Це дозволяє
студентам продуктивно організовувати свою самостійну роботу.
В 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). Дуже зручним у навчальній і науковій роботі є і те, що
завершується робота з наповнення електронного каталогу всіх видань, що знаходяться у фондах
університетської бібліотеки. Крім того, відділ електронної обробки сканує рідкісні і часто
використовувані книги й викладає їх на сервері бібліотеки (понад 3 тис.).
Студенти і викладачі мають доступ до Internet для пошуку різноманітної інформації, а
оскільки університетська бібліотека має доступ більше ніж до 1,5 тис. наукових журналів світу
(програми міжбібліотечного обміну), то студенти забезпечені найновішою науковою
інформацією.
Щорічно бібліотека організовує книжково-бібліографічні виставки, де проводяться
бесіди-огляди літератури, відкриті перегляди літератури, перегляди нових книг; видає
бібліографічні довідки, складає інформаційні списки за запитом.
В університеті функціонує власна поліграфічна база при інформаційно-видавничому
відділі. При підготовці до друку використовуються потужні комп’ютерні програми верстки та
макетування. Матеріально-технічна база відділу дозволяє здійснювати повний цикл видання:
підготовку до друку, макетування, вивід коректур, оригінал-макету, тиражування, листопідбір,
фальцювання, зшивку та обрізку друкованої продукції. Це дозволяє значно покращити
навчально-методичне забезпечення всього навчального процесу в університеті, стимулювати
науково-дослідну роботу викладачів та студентів. Видавничим відділом університету повністю
видаються друковані форми документів для забезпечення навчального процесу та документації
навчального відділу, відділу кадрів, канцелярії тощо; майже 90% навчально-методичних
посібників викладачів для забезпечення навчального процесу; видання фахових видань –
«Наукових записок» із 10 наукових спеціальностей.

Важливою складовою інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчальновиховного процесу є наявність підручників, посібників, періодичних видань відповідно до
фаху.
Отже, навчальний процес в основному забезпечений інформаційним матеріалом,
навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами.
Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на підвищення
професійного рівня студентів і включають дооснащення існуючих класів комп’ютерами нового
покоління; реконструкція стадіону та прилеглих майданчиків, забезпечення навчального
процесу сучасним спортивним інвентарем.
Незважаючи на фінансові труднощі, колектив університету постійно шукає засоби
вдосконалення його матеріально-технічної бази. Перспектива розвитку матеріально-технічної
бази вбачається в подальшому збільшенні кількості та впровадження в дію сучасних
мультимедійних комп’ютерних систем навчання, розширення програмної комп’ютерної бази,
включно спеціалізованих навчальних програм та програм для наукових досліджень,
вдосконалення поліграфічної бази (перехід на повноколірний друк), придбання та
впровадження у навчальний процес мультимедійних відеопроекторів, розвиток фонду
бібліотеки тощо.
Таким чином, матеріально-технічна база університету загалом та напряму 6.030102 –
Психологія відповідає вимогам вищої школи, її стан та перспективи розвитку дозволяють
здійснювати якісну і ефективну підготовку фахівців заявленого напряму.
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
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
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.
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 проектноконструкторського 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.
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, електроннообчислювальною 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.
Курсова робота — один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення,
узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх
при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з
навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Курсова робота є окремим заліковим кредитом і оцінюється (визначається рейтинг) як
самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюються
кредити (як правило 1-2). Оцінка (бали) за курсову роботу є складовою частиною загальної
оцінки з навчальної дисципліни в разі, якщо курсова робота виконується з певної навчальної
дисципліни, передбаченої ОПП (обсяг кредитів – 1). У випадку, якщо курсова робота є
комплексною (інтегрує дослідження з проблеми, що стосується декількох навчальних
дисциплін), вона оцінюється як окрема навчальна дисципліна з присвоєнням 2-х кредитів.
За час навчання студент повинен виконати 2 курсові роботи з навчальних дисциплін, які є
базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість та кількість зарахованих
кредитів визначається навчальним планом.
Тематика курсових робіт визначається кафедрами (предметними або цикловими
комісіями) відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути
актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань.
Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою
(методичною комісією) переліку. Студенти також можуть пропонувати свої теми.
Керівництво курсовими роботами здійснюють професори і доценти, які мають досвід
науково-педагогічної і практичної роботи.
Захист курсової роботи проводить комісія у складі двох-трьох викладачів кафедри
(методичної комісії), у тому числі керівника курсової роботи. Якість виконання курсової роботи
та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання ECTS.
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 заліку (за 100 бальною шкалою). Оцінка державної атестації виставляється комісією із
доцентів кафедри, головою якої є доктор психологічних наук.
Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає:
240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної
підготовки - 36 кредитів ЄКТС: нормативні дисципліни - 18 кр., вибіркові дисципліни - 18 кр.;
цикл природничо-наукової підготовки - 36 кредитів ЄКТС: нормативні дисципліни - 32 кр.,
вибіркові дисципліни- 4 кр.; цикл професійної та практичної підготовки – 168 кредитів ЄКТС:
нормативні дисципліни- 134 кр., вибіркові дисципліни- 34 кр., із них практики -21 кр.:
ознайомлювальна практика - 2 кредита ЄКТС; профілактична практика - 3 кредита ЄКТС;
діагностико - психокорекційна практика – 6 кредитів ЄКТС; реабілітаційна практика - 7

кредитів ЄКТС; консультаційна практика - 8 кредитів ЄКТС; державний комплексний іспит із
психології.
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних)
заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики, проходження
державної атестації.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
65-74
60-64
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.030102- Психологія

7. СТРУКТУРНО - ЛОГІЧНА СХЕМА
Cтруктурно - логічна схема
напряму підготовки 6.030102 Психологія
№
НавчальКредити
Назва дисципліни
Години
з/п
ний рік
ECTS
1семестр
1
Історія України
3
108
2
Історія
української
2
72
культури
3
Загальна психологія
8
288
(1-2 с.)
4
Психофізіологія
2
72
5
Валеологія
2
72
6
Анатомія та еволюція
2
72
нервової системи людини
Основи біології та генетики
2
72
людини
7
Безпека життєдіяльності
2
72
8
Вступ до спеціальності
1
36
9
Система служб соціальної
2
72
роботи
10
Іноземна мова (за
професійним
2
72
спрямуванням)
(1-3с.)
11
Ознайомлювальна практика
2
72
Дисципліни за вибором студента
12
+Фізичне виховання
0
0
(1-4с.)
2 семестр
1
Педагогіка
3
108
2
Математичні методи в
4
144
психології
3
Загальна психологія
2
72
(1-2 с.)
4
Практикум з загальної
7
252
психології (2-3 с.)
5
Основи психологічної
практики (практична
1
36
психологія)
6
Зоопсихологія та
2
72
порівняльна психологія
7
Основи інформатики та
2
72
обчислювальної техніки
8
Іноземна мова (за
2
72
професійним

Екзамен

Залік

е
е
з
з
з
з
з
з
з

з
е
е
е
з
з
з
з

спрямуванням)
(1-3 семестр)

9
10
11
12
13

14

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Дисципліни за вибором ВНЗ
6
Порівняльна педагогіка
2
Корекційна педагогіка
2
Соціальна педагогіка
2
Основи
педагогічної
2
майстерності
+Комп’ютерна практика з
1
СІТ
Дисципліни за вибором студента
+Фізичне виховання
0
(1-4семестр)
3 семестр
Іноземна мова (за
професійним
1
спрямуванням)
(1-3 семестр)
Вікова психологія
4
Соціальна психологія
4
Диференціальна психологія
4
Математична статистика
1
Екологія
1
Практикум з загальної
2
психології (2-3 с.)
Психологія спілкування
3
Українська
мова
(за
професійним
1
спрямуванням)(3-5с.)
Дисципліни за вибором ВНЗ
6
Психологія
профорієнтаційної
3
діяльності
Геронтопсихологія
3
Психологія сімейного
2
виховання
Соціально-правовий захист
2
населення
Історія гендерної
2
педагогіки
+Гендерна педагогіка
3
Дисципліни за вибором студента
+Фізичне виховання
0
(1-4семестр)

216
72
72
72

з
з
з

72

з

36

з

0

з

36

е

144
144
144
36
36

е
е
е
з
з

72

з

108

з

36

з

216
108

з

108

з

72

з

72

з

72

з

108

з

0

-

4 семестр
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11

Психодіагностика
8
Експериментальна
6
психологія
Педагогічна психологія
4
Методика проведення
психологічної експертизи в
2
різних галузях психології
Українська
мова
(за
професійним
1
спрямуванням)(3-5с.)
Основи науково3
психологічних досліджень
Основи демографії
2
Дисципліни за вибором ВНЗ
4
Психолого-педагогічна
профілактика девіантної
2
поведінки
Основи сугестопедії
2
Психологія статі
2
Дисципліни за вибором студента
Фізичне виховання
0
(1-4 семестр)
5 семестр
Історія психології
5
Психологічна корекція
5
Психологія праці
3
Філософія
3
Українська мова (за
професійним
1
спрямуванням)
Профілактична практика
3
Дисципліни за вибором ВНЗ
6
Комп’ютерна
3
психодіагностика
Психологія творчості і
3
обдарованості
Інноваційні технології у
соціально-педагогічній
3
діяльності
Дисципліни за вибором студента
4
Етика і естетика
2
Логіка
2

288

е

216

е

144

е

72

е

36

з

108

з

72

з

144
72

з

72
72

з
з

0

з

180
180
108
108

е
е
е
е

36

е

108

з

216
108

з

108

з

108

з

144
72
72

з
з

12
13

Українознавство
Історія Тернопілля

2
2

з
з

72
72

6 семестр
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Психологія особистості
3
Психологічна служба в
3
системі освіти
Основи дефектології
3
Філософія психології
2
Курсова робота з
1
теоретичної психології
Діагностико6
психокорекційна практика
Дисципліни за вибором ВНЗ
6
Психологія самосвідомості
3
Організація психологічної
3
просвіти
Психологія релігії
3
Дисципліни за вибором студента
6
Економіка
3
Соціологія
3
Основи правознавства
3
Україна в контексті
2
європейської історії
Історія науки і техніки
2
Інформаційно-технічні
2
засоби навчання
Підготовка молоді до
2
сімейного життя
7 семестр
Основи психотерапії
4
Патопсихологія
4
Психологія управління
3
Юридична психологія
3
Політична психологія
2
Основи охорони праці
2
Реабілітаційна практика
4
Дисципліни за вибором ВНЗ
6
Психологія конфлікту
3
Психологія спорту
3
Екстрена психологічна
3
допомога
Дисципліни за вибором студента
4

108

е

108

е

108
72

е
з

36

з

216

з

216
108

з

108

з

108

з

216
108
108
108

з
з
з

72

з

72

з

72

з

72

з

144
144
108
108
72
72
144

е
е
е
з
з
з
з

216
108
108

з
з

108

з

144

11
12
13
14
15
16
17

Релігієзнавство
Мистецтвознавство
Антропологія
Культурологія
Основи менеджменту
Основи підприємницької
діяльності
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

2
2
2
2
2

72
72
72
72
72

з
з
з
з
з

2

72

з

2

72

з

5

180

е

4

144

е

1

36

е

2
2
2

72
72
72

е

2

72

з

Дисципліни за вибором студента
4
144
2
72

з

8 семестр
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

Психологічний
спецпрактикум по
спецкурсах
Основи психологічного
консультування
Курсова робота з
практичної психології
Клінічна психологія
Політологія
Інженерна психологія
Методика викладання
психології

Конфліктологія
Становлення
громадянського суспільства
Цивільне право
Сімейне право
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)
Основи медіа грамотності
Підсумкова державна
атестація
Комплексний державний
іспит з психології
Всього кредитів ЕСТS

з
з

2

72

з

2
2

72
72

з
з

2

72

з

2

72

з

е
240

8640

8. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
6.03020102 Психологія

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
1. Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки.
1.1. Нормативна частина.
1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2-3 рік, 3-5 семестри
Анотація. Мета: формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і
навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності,
досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог
культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням
мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до
української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою
термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Форма контролю: залік (3с), залік (4с), іспит (5с.).
2. Історія України
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння
студентами сутності соціально-політичних процесів, що відбувалися і відбуваються в Україні.
Вивчення явищ соціально-політичної історії ґрунтується на їх систематизації та періодизації в
хронологічній послідовності. Студенти повинні знати стан основних проблем історичної науки;
суспільний лад на різних етапах історичного розвитку української державності; загальне та
особливе в історичному розвитку українських земель.
Форма контролю: іспит
3. Історія української культури
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Дисципліна орієнтована на формування системи знань з історії української
культури, глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами предмету та завдань історії української
культури, основних напрямів української художньої культури, феномену української культури
в контексті європейської культурної традиції, сучасних проблеми розвитку української
культури. Головним завданнями предмету є засвоєння студентами основних теоретичних
аспектів вивчення культури; основні етапи розвитку української культури у хронологічній
послідовності та характерні особливості кожного періоду зокрема; стилі, властиві культурним
епохам, їх риси; історичний аспект культурних епох та явищ; провідних діячів української
культури, їх найважливіші твори та здобутки.
Форма контролю: іспит
4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 1-3 семестр
Анотація: Навчальний курс має на меті формування комунікативних іншомовних умінь
студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті,

формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та загально-навчальної компетенції.
Основними завданнями курсу є формування правильного володіння усною мовою, правильне
висловлювання думок у комунікативних ситуаціях; формування навичок письма; розвиток
навички діалогічного та монологічного мовлення, читання; розвиток позитивного сприйняття
інших культур та набуття вмінь долати соціокультурні відмінності.
Форма контролю: залік (2с), іспит (3с.).
5. Філософія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та
вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних
підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про
сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння
специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної
культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного
самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами
індивідуального та суспільного буття.
Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами,
реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історикофілософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу
співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні
роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без
прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю: іспит
6. Політологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Дисципліна орієнтована на засвоєння студентами політичних світових та
вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування політології, її місце та роль у
житті суспільства. Головними завданнями предмета є вивчення сутності, історії, теорії і
методології політичної діяльності і поведінки; формування уміння орієнтуватися в основних
світових політичних школах, концепціях і напрямах, давати характеристику українським
політичним вченням; формувати уявлення про сутність політичного життя, політичних
відносин і процесів, про права людини і громадянина, про процеси міжнародного політичного
життя, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.
Форма контролю: залік
1.2.Вибіркова частина.
1.2.1.Дисципліни за вибором студента.
1. Фізичне виховання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1-2 рік, 1-4 семестр
Анотація: формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя;
основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової

діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики
оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та
методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння
застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення;
систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання
нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні
цінності фізичної культури і спорту.
Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних
раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною
спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: залік
2. Етика і естетика
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими
філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль і естетикою –
предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає
сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних
понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і
художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньоестетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно
довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини
в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх
витонченню і ушляхетненню.
Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософськоетичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст,
аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути
навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Форма контролю: залік
3. Логіка
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал,
необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного
мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження
й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів
(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці
схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх
основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти
логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє
вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі
точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форма контролю: залік

4. Українознавство
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Курс спрямований на самопізнання й само творення українства, здійснення
ним своєї історичної місії. Завдання курсу: виявити досвід поколінь та історичні уроки розвитку
етнонації, української природи, мови, держави, культури, людини; аналізувати тенденції,
закономірності, причини і наслідки розвитку й проблем сучасності; формувати питомі риси
громадян; готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив
майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної і
спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям, з власним “Я” (внутрішнім світом) і
поєднувати особисті інтереси з громадськими, національно-державними та загальнолюдськими;
сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних
ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв і принципів життєдіяльності
людей мудрого серця і гуманного розуму (інтелекту), патріотів-професіоналів світового рівня,
творців засад громадянського суспільства в національній державі.
Форма контролю: залік
5. Історія Тернопілля
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: навчальний курс передбачає ознайомлення студентів із історією заснування та
розвитку Тернопільщини. Перші згадки про Тернопіль 1540 року. Ознайомлення студентів із
ранішніми поселеннями. Отримання містом Магдебургського права. Життєпис власників міста.
Тернопіль – столиця ЗУНР та Української Народної Республіки. Культурно-мистецькі пам’ятки
Тернопілля.
Форма контролю: залік
6. Економіка
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві,
проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових
економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до
подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання
економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією
пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил
розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і
соціально-економічних потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми;
давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форма контролю: залік
7. Соціологія
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета: формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту
основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз
особливостей функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші

суспільні проблеми, одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При
вивченні курсу загально-практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага
на процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність
методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука
соціологія володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя, її методи постійно
розвиваються й оновлюються.
Форма контролю: залік
8. Основи правознавства
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: предметом вивчення навчальної дисципліни є галузь спеціальних знань, в
межах яких здійснюється теоретико - прикладне освоєння державно-правової дійсності;
вивчення основних юридичних категорій, співвідношень між ними, а також основних правових
закономірностей, правил та винятків.
Мета: забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки, сформувати необхідні для
фахової діяльності за обраною спеціальністю системні знання основних положень
правознавства, а також навчити спеціальної юридичної термінології, коректного підбору
нормативно-правових актів, тлумаченню норм права.
Завдання: сформувати комплексне знання основних понять юриспруденції, сформувати
навики критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових
актів, необхідних для вирішення практичних задач, правильне розуміння змісту норм права,
спеціальної юридичної термінології.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Право – основний регулятор суспільних відносин. Основні концепції праворозуміння.
2. Форми (джерела) права.
3. Конституція – Основний Закон держави.
4. Правова система і система права. Система законодавства.
5. Загальна характеристика основних галузей права України.
6. Поняття, призначення, сутність та зміст правотворчості.
7. Національний та міжнародно-правовий статус особи.
8. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність як наслідок
вчинення правопорушення.
9. Держава як суб’єкт права і учасник правовідносин.
10. Форма держави.
Форма контролю: залік
9. Україна в контексті європейської історії
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Курс спрямований на висвітлення стану наукових досліджень з модернізації
політичної системи нашої країни в контексті її європейського вибору та історіографію
досліджень проблематики, пов’язаної з визначенням місця України в геополітичному просторі
та міжнародних відносинах. Головними завданнями курсу є: з’ясування змісту і завдань
модернізації суспільно-економічної та політичної систем в незалежній Україні з огляду на
європейський вибір; визначення специфіки соціально-політичних та культурних процесів, що
відбуваються впродовж останніх років в українському суспільстві; дослідження еволюції

державно-владних структур та інституцій громадянського суспільства, способів їх ефективного
функціонування в контексті європейського досвіду.
Форма контролю: залік
10. Історія науки і техніки
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Курс призначений на вивчення історії науки і техніки має на меті не просто
реконструкцію минулого наукового знання, а й дослідження процесу розвитку науки з метою
виявлення тих глибинних тенденцій і закономірних зв’язків, які визначають зміст і спрямування
цього процесу, розглядаються питання, пов’язані з розвитком науки і техніки від простих
знарядь праці до нанотехнології.
Форма контролю: залік
11. Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: прищеплення студентам практичних навичок застосовувати технічні засоби навчання,
що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного процесу.
Завдання: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних технічних
засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення та алгоритму
застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби
навчання.
Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання інформаційних
технічних засобів навчання в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні засоби
навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі
Форма контролю: залік
12. Підготовка молоді до сімейного життя
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Мета: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики,
методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом з підготовки
до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Найважливішими для шкільної педагогіки напрямками підготовки старшокласників до
шлюбу є:
– діяльне усвідомлення соціальної сутності сім’ї і наслідків для особистого життя, що з
цього випливають;
– формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень;
– засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу і сім’ї;
– підвищення соціальної престижності батьківства і материнства;
– виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі рис та якостей;
– підготовка до усвідомлення значення своїх дій, найперше у системі правових норм, що
регулюють шлюбно-сімейні стосунки;
– підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.

Завдання:
– виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки
учнівської молоді до сімейного життя;
– проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати
місце класного керівника та вчителя-предметника у підготовці учнів до сімейного життя;
– озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку,
міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків;
– виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів,
розкрити особливості ґедерної соціалізації майбутнього сім’янина;
– ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а
також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи;
– довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики, накреслити
шляхи її просування в освіту;
– показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за
напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів;
– ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне
виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в
процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості,
активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності,
довір’я і тощо.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. «Еволюція між статевих та шлюбно-сімейних відносин в історії людства».
2. «Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки молоді».
3. «Проблеми молодої сім’ї».
4. «Основні аспекти змісту формування майбутнього сім’янина».
5. «Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки молоді».
6. «Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства».
7. «Методика реалізації змісту дошлюбної підготовки учнів».
Форма контролю: залік
13. Релігієзнавство
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Вивчення курсу передбачає з’ясування питань походження та еволюції релігій,
їх віровчення, культу на основі теологічних, філософських, наукових концепцій та підходів.
Комплексний підхід у вивченні цієї галузі покликаний поглибити знання з історії світової та
вітчизняної культури, визначити місце, роль релігії і церкви в суспільстві, а також власні
світоглядні позиції. Засвоєння курсу студентами сприятиме розумінню складної
міжконфесійної ситуації, стимулюватиме пошук шляхів її вирішення у науково-теоретичному і
практичному планах, дозволить сформувати навички світоглядного діалогу.
Форма контролю: залік
14. Мистецтвознавство
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів з особливостями мистецтвознавства як науки,
вивчення закономірностей еволюції народного мистецтва від найдавніших часів до сучасності у

взаємозв’язку з загальнокультурним розвитком, вироблення навиків бережливого ставлення до
пам’яток народного мистецтва.
Завдання: засвоєння навчального матеріалу з різних видів народного мистецтва, а саме:
ознайомитися з історією мистецтва та мистецької думки протягом окремих історикокультурних періодів; орієнтуватися у різноманітних течіях і напрямах як українського, так і
світового мистецтва; розкрити специфіку та основні тенденції розвитку народного мистецтва
України; поглиблювати знання про галузі народного мистецтва з минулого до сьогодення;
розрізняти вплив локальних особливостей та виявляти їхнє значення у розвитку мистецтва в
окремому регіоні України; застосовувати набуті знання в практичній діяльності.
Форма контролю: залік
15. Антропологія
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: ознайомити студентів з основами антропологічних знань про мінливість фізичного
типу людини у часі і просторі. Основні завдання курсу: ознайомити з процесом висвітлення
походження людини; морфологією та фізіологією людини, що вивчають міжгрупову мінливість
морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та етнічної антропології;
реконструкція процесу расоутворення, етногенезу та етнічної історії давніх і сучасних народів;
ознайомлення з методикою антропологічних досліджень, розгляд питань походження людини,
з’ясування мінливості морфофізіологічних ознак серед населення земної кулі, висвітлення
основних принципів расових класифікацій людства і антропологічної структури народів світу,
аналіз причин расових відмінностей людства і критика расистських теорій.
Форма контролю: залік
16. Культурологія
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: вивчення специфіки розвитку матеріальної та духовної культури
цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, їх взаємозв 'язків та взаємовпливів.
Ознайомлення із системою знань про сутність, закономірності існування та розвитку, людське
значення та способи пізнання культури.
Завдання:
1.Аналіз культури я системи культурних феноменів.
2.Виявлення ментального змісту культури.
3.Дослідити типологію культури.
4.Аналіз проблем соціокульурної динаміки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.Предмет культурології.
2.Основні завдання культурологічних досліджень.
3.Сутність культури різних народів.
4.Основні культурологічні парадигми.
5.Культурні коди та комунікації.
6.Легенди та міфологія.Ч1.
7.Легенди та міфологія.Ч2.
Форма контролю: залік

17. Основи менеджменту
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: навчальний курс спрямований на формування у студентів наукового світогляду
і глибоких знань з теорії і практики менеджменту, набуття вмінь і навичок управлінської
діяльності. Головними завданнями курсу є: розкрити суть, завдання, принципи, функції
менеджменту; дослідити організацію як складову в менеджменті і особливості управління нею;
ознайомитись з теоріями мотивації і лідерства.
Форма контролю: залік
18. Основи підприємницької діяльності
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета:ознайомити із найбільш актуальними проблемами психології
підприємницької діяльності, розкрити психологічні знання у сфері побудови підприємницької
організації з врахуванням групового процесу і феноменів особистісної взаємодії.
Завдання:
1. Навчити студентів визначати специфічні психологічні якості суб’єкта економіки, який
реалізує підприємницьку функцію.
2. Навчити аналізувати мотиви, що зумовлюють доручення людини до підприємництва.
3. Ознайомити із методиками вивчення поведінки підприємця при використанні
матеріальних та людських ресурсів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія підприємництва як галузь наукового знання.
2. Психологічні ознаки підприємницької діяльності.
3. Соціопсихологічні теорії підприємництва.
4. Психологічні вимоги до особи підприємця.
5. Підприємницька організація: характерні ознаки та закономірності розвитку.
6. Формування підприємницьких груп.
7. Психологічна та професійна підтримка підприємницьких груп та організацій.
Форма контролю: залік
19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: навчальний предмет передбачає вдосконалення володіння іноземною мовою,
зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок
читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та
загальнонавчальної компетенцій, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у
повсякденному житті та у професійній діяльності. Головними завданнями курсу є формувати у
студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти думки англійською мовою;
розвивати у студентів уміння та навички писемної комунікації; сформувати вміння практично
застосовувати вивчений матеріал у повсякденному житті; розвивати навички монологічного та
діалогічного мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається.
Форма контролю: залік

20. Конфліктологія
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування у студентів теоретичних
знань про місце і значення конфліктів у повсякденному житті та професійній діяльності
майбутнього соціального педагога. Головними завданнями курсу є вивчення загальної теорії
конфліктів; дослідження особливостей конфліктів на різних рівнях існування соціальної
системи; оволодіння основними стилями ведення переговорного процесу; аналіз механізмів
управління соціальними конфліктами; дослідження технології ефективного спілкування і
раціональної поведінки в конфлікті.
Форма контролю: залік
21.Становлення громадянського суспільства
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: курс спрямований на розуміння сутності об’єктивних економічних і соціальних
законів, які надають цілісний та поступальний характер розвитку суспільства, його
становлення, як важливої соціально-економічної одиниці. Основними завданнями курсу є:
вивчення між особистих відносин та сімейних, суспільних, економічних, культурних,
релігійних і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання
держави; аналіз соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні
індивіди, реалізовуючи приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір.
Форма контролю: залік
22. Цивільне право
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: предметом вивчення навчальної дисципліни є галузь спеціальних знань, в
межах яких здійснюється теоретико-прикладне освоєння правового регулювання цивільних
відносин (майнового та особистого немайнового характеру).
Мета: сформувати у студента системне знання положень цивільного права як галузі
права, навчити розв’язувати конкретні практичні задачі, здійснювати підбір оптимального
правового засобі захисту порушеного, невизнаного чи ос пореного права, свободи чи інтересу.
Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій
цивільного права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в сфері
юриспруденції за ознакою децентралізованого, недержавного правового регулювання
суспільних відносин з домінуванням диспозитивного методу відносяться до сфери регулювання
майнових та особистих немайнових відносин, здійснити вплив на формування в студентів
позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти
спеціальну цивільно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню
нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки
для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальна характеристика цивільного права.
2. Цивільні правовідносини.
3. Фізична особа як суб’єкт цивільного права України.
4. Юридична особа як суб’єкт цивільного права України.

5. Об’єкти цивільних прав.
6. Загальні положення про правочини і представництво.
7. Право власності та інші речові права.
Форма контролю: залік
23. Сімейне право
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: предметом є галузь спеціальних знань, в межах яких здійснюється освоєння
основних понятійних категорій сімейного права та їх взаємозв’язків, а також питань правового
регулювання даного виду суспільних відносин.
Мета: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій сімейного
права, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити
рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну приватно-правову термінологію,
навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці,
забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за
обраною спеціальністю.
Завдання: сформувати комплексне знання основних понять юриспруденції, сформувати
навики критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових
актів, необхідних для вирішення практичних задач, правильне розуміння змісту норм права,
спеціальної юридичної термінології.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Сімейне право як галузь права і як навчальна дисципліна.
2. Сімейні правовідносини.
3. Шлюб. Права та обов’язки подружжя.
4. Права та обов’язки батьків і дітей.
5. Утримання та аліментні зобов’язання в сімейному праві України.
6. Усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування.
7. Інститут опіки та піклування.
Форма контролю: залік
24. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Статус:вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: навчальний предмет передбачає вдосконалення володіння іноземною мовою,
зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок
читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та
загальнонавчальної компетенцій, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у
повсякденному житті та у професійній діяльності. Головними завданнями курсу є формувати у
студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти думки англійською мовою;
розвивати у студентів уміння та навички писемної комунікації; сформувати вміння практично
застосовувати вивчений матеріал у повсякденному житті; розвивати навички монологічного та
діалогічного мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається.
Форма контролю: залік
25. Основи медіа грамотності
Статус:вибіркова

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Курс спрямований на формування у майбутніх соціальних педагогів певних
знань і умінь з основ медіаосвіти щодо вирішення сучасних медіа педагогічних проблем,
розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному ставленні
людини. Основними завданнями курсу є: вироблення навичок розпізнання маніпулятивної
медіа інформації; здатність аналізувати і критично сприймати медіа тексти; вивчати вплив
різних медіа засобів на становлення громадянського суспільства та держави.
Форма контролю: залік
2.Цикл природничо-наукової підготовки.
2.1.Нормативні дисципліни.
1. Філософія психології.
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: на основі поєднання фундаментальних професійних знань із сучасними
філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини і можливості її
самореалізації підготувати компетентних фахівців з розвиненою суспільною рефлексією.
Завдання: розкрити специфіку філософії психології як особливої галузі психологічної
науки; сформувати адекватне уявлення про роль і значення методологічних знань в системі
психологічного знання; допомогти студентам здобути ґрунтовні знання, які відображають
систему “людина-психологія-суспільство”.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до філософії науки. Роль методології для психологічної науки.
2. Основні етапи еволюції психологічного знання.
3. Постнеокласичний етап розвитку психології: парадигми та основні напрями
психологічних досліджень.
4. Проблема наукового пізнання. Поняття методу у психологічній науці.
5. Класифікація методів психологічного дослідження.
6.Проблема об’єктивного методу в психології. Класичний та постнекласичний підхід до
психологічних досліджень.
7. Основні принципи та поняттєво-категоріальний апарат в психології.
8. Фундаментальні психологічні поняття та категорії: філософський підхід.
Форма контролю: залік
2. Основи інформатики та обчислювальної техніки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: Навчальний предмет передбачає формування у фахівців теоретичної бази знань та
практичних вмінь і навичок для ефективного використання інформаційних потоків та
застосування інформаційних технологій і їх засобів для їх опрацювання, та формування у них
інформаційної культури, як важливих складових необхідних для ефективної підготовки до
роботи інформаційному середовищі.
Завдання: оволодіння теоретичними засадами, що стосуються: інформаційних процесів
та ресурсів їх використання у професійній діяльності; технічних ресурсів та комп’ютерних

систем, телекомунікаційних та інформаційних технологій, інформаційної культури та знань,
умінь і навичок до роботи в інформаційному середовищі.
Форма контролю: залік
3.Основи науково-психологічних досліджень
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретико-методологічних основ
наукового психологічного дослідження, ознайомлення з процесом наукового пізнання i
творчості, оволодіння комплексною методикою самостійного наукового дослідження в галузі
психологічних наук. Вивчення курсу сприятиме формуванню у студентів умінь i навичок
науково-дослідної роботи, оволодіння навичками дослідження під час написання ІНДЗ,
курсових, дипломних, магістерських робіт.
Завдання:
1. Ознайомлення студентів психологічних спеціальностей із завданнями, специфікою,
організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі вузу в різних її формах
(індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у
всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо).
2. Навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи
при цьому нові інформаційні технології, програмні забезпечення;
3. Сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі,
навчально-дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх
спеціалістів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Історія становлення та розвитку науки.
2. Наука як система знань.
3. Організація науково-дослідної роботи в Україні.
4. Основи методології науково-дослідницької діяльності.
5. Емпіричні методи психологічного дослідження.
6. Інформаційне забезпечення наукової роботи.
7. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч.1.
8. Методика підготовки та оформлення наукових робіт студентів Ч. 2.
Форма контролю: залік
4. Основи демографії
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: розкрити сутність демографічних процесів і явищ, їх взаємозв’язок з
іншими сферами життєдіяльності, актуалізувати увагу студентів на важливих демографічних
проблемах сучасності, які потребують вирішення.
Завдання:
1. Сформувати знання про об’єкт, предмет, методи дослідження демографічної науки, її
структуру та зв’язок з іншими науками.
2. Узагальнити теоретичні знання про рух населення, проаналізувати причинно-наслідкові
зв’язки між демографічними процесами у сучасному світі.
3. Навчити студентів працювати з науковою літературою для аналізу демографічної і
статистичної інформації.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання і методи демографії.
2. Історія виникнення і розвитку демографії як науки.
3. Джерела вивчення відтворення населення.
4. Народжуваність як демографічна категорія.
5. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії.
Форма контролю: залік
5. Психофізіологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: ознайомлення студентів з фізіологічними механізмами і процесами, що
пов’язані з основними психічними процесами та станами. Формування у студентів знань і умінь
у сфері психофізіології, яка відноситься до фундаментальних психологічних дисциплін і є
однією з найважливіших галузей психологічної науки, яка інтенсивно розвивається.
Завдання: вивчення науково-теоретичних основ діяльності та взаємодії психіки і нервової
системи та інших систем організму людини; пізнання психофізіологічних механізмів і
закономірностей психічних явищ; ознайомлення з основними методами психофізіологічних
досліджень; оволодіння доступними методиками дослідження психофізіологічних функцій
організму людини; надання психофізіологічної характеристики основних психічних функцій
людини.
Форма контролю: залік
6. Валеологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: навчальний курс має на меті ознайомлення студентів з основами валеології;
розширення уявлень про фізичне, психічне, соціальне та духовне здоров’я людини, сформувати
уявлення про здоров’я зберігаючі технології та організацію навчально-виховного процесу в
початковій школі в умовах здоров’я зберігаючих технологій.
Форма контролю: залік
7.Анатомія та еволюція нервової системи людини
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів із особливостями філогенетичного та
онтогенетичного розвитку нервової системи та її морфо-функціональними характеристиками.
Завдання: вивчення особливостей еволюційного розвитку різних типів та відділів
нервової системи , а також специфіки їх будови.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Етапи еволюційного розвитку нервової системи.
2. Основні принципи будови нервової системи.
3. Анатомія спинного мозку. Спинномозкові нерви.
4. Головний мозок. Ембріогенез і вікові зміни.
5. Кінцевий мозок. Морфологія, філогенез великих півкуль. Черепні нерви.
6. Кора, її мікроскопічна будова. Проблеми локалізації функцій.
7. Автономна нервова система, її анатомічні і функціональні особливості.

Форма контролю: залік
8.Основи біології та генетики людини
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: сприяти формуванню професійно компетентної та творчої особистості майбутнього
психолога, практичного психолога на основі засвоєння студентами необхідного обсягу
біологічних знань, який необхідний для розуміння особливостей психології людини, розвитку її
здібностей та якостей.
Завдання:
1. Формувати природничо-науковий світогляд студентів на основі пізнання
закономірностей розвитку людського організму, еволюції людини;
2. Сформувати у майбутніх психологів систему знань про основні закономірності
спадковості й мінливості, індивідуального розвитку людського організму, еволюції людини;
особливості будови і життєдіяльності організму; біологічні основи поведінки людини;
взаємозв’язок організму людини з навколишнім середовищем;
4. Розкрити значущість біологічних знань у роботі психологів, практичних психологів;
5. Формувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
забезпечити оволодіння студентами методами наукового дослідження;
6. Формувати навички самостійного опрацювання навчального матеріалу; розвивати
здібності та якості особистості майбутнього психолога (мислення, уяву, пам’ять, пізнавальну
самостійність, пізнавальний інтерес до вивчення організму людини тощо).
Форма контролю: залік
9. Педагогіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки;
формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати
навчально-виховний процес; формування системного педагогічного мислення, професійної
компетентності і майстерності. Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти основними
поняттями і категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння
визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати методи
педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчальновиховного процесу, регулювати навчально-виховну взаємодію із суб’єктами педагогічного
процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання, використовувати
продуктивні педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий підхід до
здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: іспит
10. Математична статистика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Анотація. Мета: показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу
у психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у
психологічних дослідженнях.
Завдання: ознайомити студентів з технологією застосування математичної статистики у
психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних
гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи за допомогою ЕОМ; озброїти
майбутніх психологів основними методами застосування параметричних та непараметричних
критеріїв відмінностей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Параметричні та непараметричні критерії відмінностей.
2. Кореляційний та факторний аналіз.
Форма контролю: залік.
11. Математичні методи в психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами системи понять вимірювання,
вибірка, цифрові характеристики розподілу, статистична гіпотеза, статистичні критерії
відмінностей тощо; показати важливість використання кореляційного та факторного аналізу у
психології; розвивати навички експериментальної перевірки теоретичних гіпотез у
психологічних дослідженнях.
Завдання: ознайомити студентів з методологією застосування математичних методів у
психології; формувати у студентів вміння проводити експериментальну перевірку статистичних
гіпотез, здійснювати оцінку якості експериментальної роботи; озброїти майбутніх психологів
основними методами застосування параметричних та непараметричних критеріїв відмінностей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Етапи матиматизації психологічної науки.
2. Поняття вимірювання.
3. Поняття вибірки. Повне дослідження та його особливості.
4. Форми подачі результатів дослідження.
5. Цифрові характеристики розподілу. Мода та медіана як цифрові характеристики
розподілу.
6. Розмах та дисперсія вибірки та розподіл вибіркового ряду.
7. Поняття нормального розподілу.
8. Статистичні критерії відмінностей.
9. Критерій хі – квадрат та особливості його застосування.
10. Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.1.
11. Параметричні критерії відмінностей. t-критерій Стьюдента. Ч.2.
12. Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
13. Кореляційний аналіз як статистичний метод. Ч.2.
14. Факторний аналіз як статистичний метод.
Форма контролю: іспит
12. Зоопсихологія та порівняльна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр

Анотація. Мета: дослідити особливості зоопсихології і практичної психології тварин,
можливості їх до елементарного мислення.
Завдання:
1. Ознайомитися з успіхами в дослідженні зоопсихології тварин вітчизняних і зарубіжних
вчених.
2. Дослідити здатність тварин до елементарного мислення та символізації.
3. Вивчення елементів свідомості тварин з генетичними основами елементарної розумової
діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поведінка тварин та мислення людини;
2. Історія досліджень мислення тварин.
3. Індивідуально-пристосувальна діяльність тварин.
4. Елементарне мислення – розумова діяльність тварин;
5. Здатність до символізації та вивчення елементів свідомості у тварин з генетичними
основами елементарної розумової діяльності.
Форма контролю: залік
13. Екологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних
теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації
виробництва.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних,
інженерних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі
стосовно взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та
формування екологічного світогляду, яке корелює із зміною суспільної свідомості майбутніх
фахівців в галузі комп’ютерних технологій, технологічних процесів через формування
екологічної культури особистості, виховання нового ціннісного ставлення до природи.
Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати
володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які
підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та
навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на
навколишнє середовище.
Форма контролю: залік
14. Безпека життєдіяльності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: навчальний предмет спрямований на теоретичну і практичну підготовку
студентів із метою організації захисту працюючих; вивчення шляхів та способів підвищення
організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій
катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних із дією зброї масового
ураження.
Форма контролю: залік

15. Основи охорони праці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 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: вивчення основ 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.
3. Травматизм та професійні захворювання.
4. Дослідження нещасних випадків.
5. Пожежна безпека.
6. Електробезпека.
7. Державний нагляд за станом охорони праці.
Форма контролю: залік
2.2. Вибіркова частина.
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ.
1. Гендерна педагогіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки та гендерної
теорії; сформувати у майбутніх педагогів систему знань з питань ґендерної освіти та виховання,
особливостей ґендерної соціалізації; сформувати систему знань про ґендерні дослідження та
ґендерну педагогіку, забезпечити формування гуманістичної спрямованості майбутнього
вчителя з використанням гендерного підходу до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: залік
2. Комп’ютерна практика з СІТ
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:
Мета: сформувати навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних
технологій при навчанні студентів шляхом застосування проектної технології. Удосконалення
вміння роботи з програмами пакету MS Office та їх використання; пошуку інформації в мережі
інтернет; ознайомлення студентів з сервісами Веб 2.0-технологій.
Завдання: навчити здобувати самостійно знання, застосовувати їх для розв’язання нових
пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок;
прищепити студентам вміння користуватися дослідницькими прийомами збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки; застосовувати
інформаційно-комунікаційні технології для висвітлення досліджуваної проблеми.

Форма контролю: залік
3. Цикл професійної та практичної підготовки.
3.1.Нормативні дисципліни.
1. Вступ до спеціальності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета: сформувати у студентів загальне уявлення про зміст та особливості
підготовки та професійної діяльності психологів.
Завдання: зорієнтувати майбутнього практичного психолога в наукових засадах
психологічної практики, охарактеризувати основні соціальні, психологічні, моральні та духовні
проблеми у діяльності психолога та вимоги до особистості фахівця, сприяти формуванню
стійкого інтересу до психологічної професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія у соціальному та професійному вимірі.
2. Актуальні тенденції та проблеми розвитку психологічної науки.
3. Професія психолога та її особливості у різних сферах суспільної практики
4. Особливості підготовки психологів у вищих навчальних закладах
5. Професійний розвиток і саморозвиток психолога
Форма контролю: залік
2. Загальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1- 2 семестр
Анотація:
Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння професійними
знаннями; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології,
набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до
психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.
Завдання:
1. Оволодіння теоретичними основами психологічної науки.
2. Досягнення наукового розуміння студентами основ психологічної реальності, їх прояв у
житті і діяльності людей.
3. Розвиток професійної свідомості та самосвідомості.
4. Активізація у студентів процесів самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.
5. Сприяння гуманітарному розвитку студентів, психологічного і педагогічного мислення,
культури ставлення до себе і до людей, спілкування і поведінки.
6. Формування уміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних фактів,
явищ.
7. Сприяння у формуванні і вдосконаленні вміння вчитися.
8. Формування особистісної установки на використання у своєму житті і діяльності
положень і рекомендацій наукової психології, а також потреби і інтересу щодо підвищення
своєї психологічної підготовки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Становлення психології як науки.Ч.1.
2. Становлення психології як науки. Ч. 2.

3. Методи та принципи психології.
4. Основи науково-психологічного знання. Ч.1.
5. Основи науково-психологічного знання. Ч.2.
6. Психіка як результат еволюції матерії.
7. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме.Ч.1.
9. Походження і розвиток свідомості людини. Несвідоме. Ч.2.
10. Сутність і структура діяльності.Ч.1.
11. Сутність і структура діяльності. Ч.2.
12. Особистість, її структура.Ч.1.
13. Особистість, її структура. Ч.2.
14. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.1.
15. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження особистості. Ч.2.
16. Я-концепція особистості. Ч.1.
17. Я-концепція особистості. Ч.2.
18. Спілкування.
19. Група.
20. Увага.
21. Відчуття.Ч.1.
22. Відчуття.Ч.2.
23. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.1.
24. Поняття про сприймання, його відмінність від відчуття та їх генетичний зв’язок. Ч.2.
25. Пам’ять. Види пам’яті.Ч.1.
26. Пам’ять. Види пам’яті. Ч.2.
27. Мислення. Уява та її роль у практичній і творчій діяльності людини.Ч.1. 28.Мислення.
Уява та її роль у практичній і творчій діяльності людини. Ч.2.
29. Мова та мовлення.
30. Емоції та почуття.Ч.1.
31. Емоції та почуття. Ч.2.
32. Воля.
33. Темперамент.
34. Характер.
35. Здібності.
Форма контролю: екзамен
3. Практикум з загальної психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр
Анотація. Мета: засвоєння студентами теоретико-методологічних знань, практичних
умінь і навичок у процесі учбово-дослідницької діяльності; реалізація навчальних завдань і
вдосконалення орієнтованості студентів у практичному напрямку; поглиблення і закріплення
теоретичних знань на емпіричному рівні
Завдання: закріплення і поглиблення знань студентів із теоретично орієнтованого курсу
загальної психології; формування практичних навичок у проведенні науково-дослідної роботи
студентів, готовності до використання теоретичних знань та засвоєних умінь у процесі
проходження психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до проведення
діагностичної роботи з використанням доступних методик дослідження психічних явищ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Роль відчуттів у пізнавальній діяльності людини.
2. Дослідження зорових відчуттів. Вимірювання і оцінка поля зору.
3. Визначення верхнього абсолютного порогу слухової чутливості.
4. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (точність окоміру).
5. Дослідження тактильних і м’язово-суглобових відчуттів.
6. Дослідження явища адаптації і контрасту.
7. Особливості сприймання форми при активному і пасивному дотику.
8. Сприймання часу: оцінка, вимірювання, відтворення і порівняння.
9. Сприймання простору. Сприймання довжин ліній та кутових величин.
10. Сприймання напрямку локалізації звукових подразників.
11. Ілюзії зорового сприймання.
12. Дослідження уявлень.
13. Дослідження вибірковості уваги.
14. Оцінка стійкості і концентрації уваги.
15. Оцінка обсягу уваги.
16. Оцінка переключення уваги.
17. Дослідження розподілу уваги.
18. Тренування уваги.
19. Визначення обсягу короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона.
20. Порівняння індивідуальних особливостей обсягу пам’яті на цифри, беззмістовні
склади, слова, нескладні малюнки.
21. Дослідження переважаючого типу запам’ятовування.
22.Дослідження особливостей мимовільної пам’яті.
23. Оцінка короткочасної наочно-образної пам’яті.
24.Оцінка оперативної пам’яті.
25. Дослідження динаміки процесу заучування. Встановлення особливостей
запам’ятовування початку, середини і кінця матеріалу. Довготривала пам’ять.
26. Порівняння процесів відтворення і впізнавання.
27. Дослідження безпосереднього і опосередкованого запам’ятовування.
28. Дослідження факторів, які впливають на зберігання матеріалу в пам’яті (ретроактивне
гальмування).
29. Тренування і розвиток пам’яті.
30. Наочно-дійове мислення.
31. Наочно-образне мислення.
32. Визначення активності вербального і наочно-образного мислення.
33. Понятійне мислення.
34. Дослідження процедури розмірковування і формування умовиводів.
35. Дослідження швидкості і гнучкості мислення.
36. Дослідження лабільності-ригідності процесів мислення.
37. Визначення індивідуальних особливостей мислення за допомогою методики.
“Відгадування загадок” і “Розуміння переносного значення метафор і прислів’їв”.
38. Розвиток і формування логічного мислення.
39. Вивчення особливостей групового мислення.
40. Асоціативні експерименти: прямий (вільний), спрямований, ланцюговий і
парний.
41. Дослідження різних видів уяви.
42. Тренування і розвиток уяви.

43. Зв’язок емоцій з пізнанням.
44. Оцінка емоційних станів, настрою та вегетативних проявів емоцій.
45. Дослідження наполегливості та імпульсивності людини.
46. Дослідження суб’єктивного локусу контролю. Виховання вольової активності людини.
47. Дослідження простих і складних сенсомоторних реакцій.
48. Вимірювання сили м’язового напруження.
49. Вимірювання різниці порогів кінестезичної чутливості рук. Сенсомоторна проба.
50. Формування рухової навички і дослідження явища переносу.
51. Дослідження сили нервової системи.
52. Дослідження рухливості нервових процесів.
53. Дослідження врівноваженості нервових процесів.
54. Визначення темпераменту.
Форма контролю: залік
4. Основи психологічної практики (практична психологія)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів з основними підходами до організації
психологічної практики та її структурними компонентами як складовими практичної
підготовки майбутніх психологів; поглиблення теоретичних знань з психологічних дисциплін;
формування готовності до засвоєння практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення
професійної діяльності; забезпечення інформацією щодо особливостей напрямків та видів
діяльності, обумовлених специфікою баз практик.
Завдання: ознайомлення студентів з особливостями та специфікою організації та
проведення психологічної практики; формування у студентів готовності до використання
теоретичних знань та засвоєння практичних умінь і навичок у процесі проходження
психологічної практики; підготовка майбутніх психологів до роботи з різними категоріями
населення у широкому спектрі закладів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальні положення організації та проведення психологічної практики.
2. Загальна характеристика системи практик.
3. Особливості організації ознайомлювальної, профілактичної та діагностико-корекційної
практики.
4. Особливості організації реабілітаційної, консультаційної та переддипломної практики.
Форма контролю: залік
5. Вікова психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: аналіз різних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології щодо
розуміння психічного розвитку та становлення особистості людини на різних вікових етапах.
Завдання: сприяти формуванню у студентів системи знань про розгортання процесу
вікового становлення особистості, розуміння його сутності, закономірностей, принципів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання, методи вікової психології.
2. Історія становлення вікової психології.

3. Проблема періодизації психічного розвитку людини. Періодизація онтогенезу, її
особливості.
4. Вік та вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Періодизації дитячого
розвитку Л.С.Виготського.
5. Поняття про психічний розвиток. Кількісні та якісні зміни в становленні людини як
організму, суспільної істоти та особистості.
6. Стадіальність психічного розвитку людини: основні концепції у зарубіжній та
вітчизняній віковій психології.
7. Психічний розвиток у немовлячому віці.
8. Психічний розвиток у ранньому дитинстві.
9. Психічний розвиток у дошкільному віці.
10. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.
11. Психічний розвиток у підлітковий період.
12. Психічний розвиток у старшому шкільному віці (рання молодість).
13. Психічний розвиток у період молодості (пізня молодість).
14. Психічний розвиток у зрілому віці.
15. Періодизація старіння.
Форма контролю: іспит
6..Соціальна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння
професійними знаннями; сприяти свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної
психології, надбанню навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до
психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності; засвоєння
основних положень і проблематики соціальної психології.
Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу „Соціальна психологія”;
проаналізувати історичний розвиток соціально-психологічних ідей; охарактеризувати основні
напрямки прикладної соціальної психології; формувати навички опрацювання наукової
літератури, вміння аналізувати існуючі соціально-психологічні теорії; формувати вміння
підготовки, організації і проведення соціально-психологічного дослідження; формувати вміння
застосовувати набуті знання для аналізу соціально-психологічних фактів, явищ; досягнути
наукового розуміння студентами основ соціально-психологічної реальності, їх прояву у житті і
діяльності людей; розвивати професійну свідомість та самосвідомість; активізувати у студентів
процеси самопізнання, самоаналізу і саморозвитку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет і актуальні проблеми соціальної психології.
2. Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної психології.
3. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.
4. Методи дослідження в соціальній психології. Умови і техніка проведення соціальнопсихологічного дослідження.
5. Особистість з точки зору соціальної психології.
6. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.
7. Проблема атитюду в соціальній психології.
8. Соціальна психологія спілкування.
9. Сторони спілкування.

10. Мала група в контексті соціально-психологічного дослідження.
11. Проблема лідерства і керівництва в соціальній психології.
12. Великі групи. Соціальна психологія етнічних груп.
13. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ.
14. Проблеми прикладних досліджень в соціальній психології.
Форма контролю: іспит
7. Експериментальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів із методологією психологічного експерименту,
засвоєння нормативів наукового мислення, орієнтація в сучасних підходах щодо організації і
проведення експериментальних досліджень психічних явищ і процесів.
Завдання: розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в
психології; висвітлити типи, етапи й умови проведення експериментів у психології; сформувати
навички висунення експериментальних гіпотез, виділення змінних і способів їх контролю,
оцінювання валідності експерименту; навчити студентів підбирати найбільш адекватний до
сформульованої гіпотези план дослідження.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Експериментальна психологія в системі наукового знання.
2. Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.1.
3. Наукове дослідження, його принципи та структура. Ч.2.
4. Експериментальна взаємодія.
5. Базові характеристики наукової гіпотези.
6. Неекспериментальні методи психологічних досліджень.
7. Експеримент як метод психологічного дослідження.
8. Експериментальні змінні.
9. Типологія валідності психологічного експерименту.
10. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.1.
11. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.2.
12. Стратегії та плани експериментального дослідження. Ч.3.
13. Дослідницька програма в експерименті.
14. Кореляційний аналіз у експериментальних дослідженнях.
15. Психологічне вимірювання.
16. Інтерпретаційні методи експериментальної психології.
17. Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.1.
18. Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. Ч.2.
Форма контролю: іспит
8. Диференціальна психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної
диференціальної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування
стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх адекватно застосовувати у повсякденній
практичній діяльності.
Завдання:

1. Знати предмет, завдання та методи диференціальної психології, володіти її понятійнокатегоріальним апаратом, адекватно застосовувати різні методи та окремі психодіагностичні
методики з метою вивчення індивідуальних відмінностей особистості;
2. Засвоїти теоретичні принципи системного підходу до вивчення людської
індивідуальності, обґрунтовані провідними вітчизняними психологами; вивчити основні
властивості нервової системи, досліджені у передових експериментальних лабораторіях
І.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небиліца, В.М.Русалова; оволодіти основними знаннями з
психогенетики
та
нейрофізіології
індивідуальних
відмінностей,
особливостей
психофізіологічного дозрівання організму та індивідуально-типологічних властивостей
особистості;
3. Сформувати вміння використовувати методи системного дослідження індивідуальних
психологічних особливостей особистості людини; методами діагностики властивостей нервової
системи, вербальних та невербальних інтелектуальних здібностей, психологічних властивостей
темпераменту, а також різних типологічних підходів до темпераменту, характерологічних
особливостей особистості, акцентуацій характеру в підлітків та дорослих; оволодіти основними
методами визначення соціонічного типу особистості. Здійснювати якісний та кількісний аналіз,
інтерпретацію отриманих результатів методик, їх узагальнення і систематизацію та, за
необхідності, добирати конкретні корекційні вправи, розробляти психологічні поради для батьків,
вчителів у залежності від діагностованих властивостей.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання диференціальної психології.
2.Темперамент у структурі інтегральної індивідуальності.
3. Психофізіологія індивідуальних відмінностей.
4. Психогенетика індивідуальних відмінностей.
5. Нейрофізіологія індивідуальних відмінностей.
6. Біологічне дозрівання і психічний розвиток.
7. Пластичність і сензитивність ЦНС в онтогенезі.
8. Основні напрямки досліджень темпераменту.
9. Проблема типології характерів у диференціальній психології.
10. Сучасні типологічні підходи до особистості
Форма контролю: іспит
9. Педагогічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: оволодіння студентами знаннями про психологічні закономірності
психічного розвитку і формування особистості в процесі навчання і виховання; ознайомити з
інноваційними педагогічними технологіями, методами та формами навчання і виховання;
розкрити психологію педагогічної діяльності та особистості вчителя.
Завдання: розкрити предмет, завдання та основні галузі педагогічної психології;
обґрунтувати взаємозв’язок навчання і психічного розвитку особистості; охарактеризувати
психологічні моделі навчання та структуру навчальної діяльності; навчити студентів
здійснювати психологічний аналіз уроку, психологічну характеристику учня, класного
колективу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання педагогічної психології.
2. Історія становлення і розвитку педагогічної психології.

3. Методи педагогічної психології.
4. Розвивальне навчання у сучасній школі.
5. Особистісно орієнтоване навчання.
6. Психологія управління процесом навчання. Ч.1.
7. Психологія управління процесом навчання. Ч.2.
8. Методи та форми організації навчання.
9. Психологія научіння та учіння.
10. Мотивація учіння школярів.
11. Психологічні основи виховання.
12. Особистісно зорієнтоване виховання.
13. Специфіка та стилі педагогічної діяльності.
14. Психологічний аналіз професійної компетентності педагога.
15. Педагогічна діяльність та особистість вчителя як предмет психологічного
дослідження.
Форма контролю: іспит
10. Історія психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: на основі аналізу наукових систем минулого дати студентам знання про
складний процес становлення наукових поглядів на предмет психології; формувати
психологічний склад мислення майбутніх практичних психологів для аналізу і оцінки
психологічних явищ; розвивати у студентів уміння практично керуватися науковими
психологічними знаннями при реальній взаємодії з людьми; поглиблювати у майбутніх
спеціалістів інтерес до науки, обраної професії.
Завдання: ознайомити студентів з основними напрямками та школами, які сформувалися
у психології в різні епохи (від античності до сучасності); сформувати цілісне уявлення про
взаємозв’язок психології з іншими науковими галузями, в руслі і під впливом яких вона
розвивалася; розвивати вміння аналізувати наукову спадщину минулого крізь призму
значущості зроблених відкриттів для сучасного етапу розвитку психологічної науки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання, методи та головні етапи історії психології.
2. Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 1.
3.Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу. Ч. 2.
4. Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 1.
5. Розвиток психології в рамках філософських вчень про свідомість. Ч. 2.
6. Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної
психології. Ч. 1.
7. Розвиток психології як науки про свідомість в період до формування експериментальної
психології. Ч. 2.
8. Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення
психології в самостійну науку. Ч. 1.
9. Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виділення
психології в самостійну науку. Ч. 2.
10. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 1.

11. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 2.
12. Виділення психології в самостійну науку та її розвиток до періоду відкритої кризи (60і р.р. XIX ст. – 10-і р.р. XX ст.). Ч. 3.
13. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 1.
14. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 2.
15. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (10-і р.р., середина 30-х р.р. XX ст.).
Ч. 3.
16. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 1.
17. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 2.
18. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку зарубіжної психології. Ч. 3.
19. Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і
перспективи. Ч. 1.
20. Становлення і тенденції подальшого розвитку вітчизняної психології. Проблеми і
перспективи. Ч. 2.
Форма контролю: іспит
11. Психологія особистості
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: ґрунтовне вивчення студентами теоретичних основ розуміння
психологічної категорії особистості; висвітленні основних психологічних підходів до розуміння
особистості, що є актуальними на сучасному етапі; сприяння свідомому творчому засвоєнню
теоретичних засад сучасної психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності;
формування стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній
практичній діяльності.
Завдання:
1. Аналіз змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури
особистості у вітчизняній та зарубіжній психології особистості;
2. Виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості;
3. Висвітлення можливостей застосування теоретичних ідей у психологічній практиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Персонологія в контексті психологічної науки.
2. Психодинамічні теорії особистості.
3. Гуманістичний напрям у психології особистості.
4. Диспозиційний напрям у психології особистості.
5. Когнітивна психологія особистості.
6. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.1.
7. Теоретичне уявлення про особистість у працях вітчизняних психологів. Ч.2.
Форма контролю: іспит
12. Психологія праці
Предмет: Психологія праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр

Анотація. Мета: формування уявлень про психологічні закономірності становлення
суб'єкта діяльності та розвиток особистості професіонала.
Завдання: опанування знаннями про індивідуально-психологічні особливості становлення
професіонала, про відповідність самої праці, тобто змісту засобів, умов і організації діяльності,
психологічним особливостям і можливостям людини, про закономірності взаємодії людини з
виробничим середовищем; розвиток уявлень про особливості процесу взаємодії людини з
об'єктом праці; формування умінь професійного відбору та вирішення конфліктів у трудовому
колективі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Методологічні та теоретичні проблеми психології праці.
2.Виникнення та становлення психології праці як самостійної наук.
3.Субєкт праці та його структура.
4. Методи психології праці.
5. Психологічне вивчення професій.
6. Класифікація професій.
7. Мотиви професійної діяльності.
8.Психологічні проблеми формування професійних кадрів.
9. Психологічні основи професійного відбору та атестації кадрів.
10. Соціально-психологічні проблеми стосунків у трудовому колективі.
Форма контролю: іспит
13. Юридична психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4рік, 7семестр
Анотація. Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет,
завдання та методи юридичної психології; особливості психічних процесів та врахування їх
закономірностей в системі „людина – право”; індивідуально-психологічні особливості
особистості та використання знань про них в правозахисній діяльності; психологію злочинної
поведінки особистості злочинця та злочинної групи; психологічні особливості слідства у
справах неповнолітніх; психологічні основи полеміки у судовому процесі; динаміку
особистості засудженого і виховний процес; адаптацію звільненого до умов життя на волі;
особливості проведення судово-психологічної експертизи.
Завдання: формування умінь на основі наукових принципів юридичної психології робити
аналіз проблем, які розглядає юридична психологія з метою покращення ефективності
правозахисної діяльності, чіткого дотримання законності, успішного здійснення завдань
правосуддя та перевиховання осіб, які скоїли злочин; вільно орієнтуватися в питаннях
кримінальної, судової, виправно-трудової психології та психології особистості; приймати
практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх
професійних обов’язків.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до юридичної психології.
2. Особистість в сфері правозахисної діяльності Ч.1.
4. Психологія злочинної поведінки.
5. Психологія особистості злочинця.
6. Психологія групової злочинної поведінки (психологія злочинної групи).
7. Психологія потерпілого.
8. Психологія неповнолітніх.

9. Психологія судового процесу (при розгляді кримінальних справ).
10. Виправно-трудова (пенітенціарна) психологія.
11. Судово-психологічна експертиза (СПЕ).
12. Конкретні обставини справи , в яких виникли привід та підстави для призначення
СПЕ.
Форма контролю: залік
14. Психологія управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Мета: сприяти свідомому засвоєнню студентами основних теоретичних положень курсу;
ознайомити із психологічними умовами та особливостями управлінської діяльності; роллю
соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі
управління.
Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями управлінського та ділового
спілкування; формувати у студентів вміння застосувати різноманітні управлінські типи, стилі та
ролі; озброїти майбутніх психологів основними технологіями профілактики та подолання
комунікативних бар‘єрів в організації, формування сприятливого психологічного клімату в
колективі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія управління як наука, її зміст, проблеми і завдання.
2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.
3. Психологічний аналіз управлінської діяльності.
4. Психологія особистості в управлінні.
5. Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва.
6. Поняття, види і техніка управлінського спілкування.
7. Психологія ділового спілкування.
8. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
9. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації.
10. Роль соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління.
11. Рекламна діяльність організації як психологічна проблема.
Форма контролю: іспит
15. Політична психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: знайомство майбутніх психологів із основними теоретичними
положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі політичної
психології.
Завдання: ознайомити студентів з особливістю та специфікою політичної психології для
вирішення проблем політичної практики, визначити основні області застосування
психологічних знань; озброїти студентів теоретичними знаннями, основними техніками та
процедурами в галузі політичної психології; формувати у студентів вміння та навички
політичного консультування, з’ясувати зміст та основні види діяльності психолога у політиці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Політична психологія як наука.

2. Політична свідомість.
3. Психологічні аспекти політичної культури.
4. Політична психологія особистості.
5. Психологія малих та великих груп в політиці.
6. Маси в політиці.
7. Прикладні проблеми політичної психології.
Форма контролю: залік
16. Інженерна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр : 4 рік, 8 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-машинасередовище” 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
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.
2. Характеристика системи «людина-машина-середовище»
3. Людина-оператор у СЛМС
4. Психологічні характеристики людини-оператора
5. Проблема надійності людини-оператора в інженерній психології
6. Професійний добір на операторські посади
7. Інженерно-психологічне проектування СЛМС
Форма контролю: залік
17. Психодіагностика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: розкрити специфіку психодіагностики як особливої галузі психологічної
науки та сформувати адекватне уявлення про роль і значення психодіагностичних методів в
системі психологічного обстеження дітей і дорослих, про можливості, переваги та недоліки
кожного методу.
Завдання: визначити основні сфери застосування психодіагностичних знань; розкрити
основні тенденції розвитку психодіагностики на сучасному етапі; ознайомити з найбільш
відомими та якісними методиками психодіагностики, з правилами проведення
психодіагностичних обстежень, зі способами обробки, аналізу та інтерпретації результатів
методик; формувати вміння адекватно оцінювати психодіагностичні методики, правильно

підбирати їх відповідно до мети дослідження та вміння проводити комплексні
психодіагностичні обстеження і адекватно аналізувати та інтерпретувати отримані дані.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет і завдання психологічної психодіагностики.
2. Психодіагностика в системі психологічної служби.
3. Виникнення та етапи становлення психологічної психодіагностики.
4. Історія розвитку вітчизняної психодіагностики.
5. Основні тенденції розвитку сучасної психологічної діагностики.
6. Загальна характеристика основних методів психодіагностичних досліджень.
7. Стандартизація психодіагностичних методик.
8. Надійність психодіагностичних методик.
9. Валідність психодіагностичних методик.
10. Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик.
11. Соціокультурні аспекти психодіагностичних досліджень.
12. Етичні проблеми психодіагностики.
13. Теоретичні проблеми психодіагностичного дослідження інтелекту.
14. Процесуально-динамічні особливості та індивідуальні відмінності інтелекту.
15. Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера.
16. Діагностика невербального інтелекту за допомогою прогресивних матриць Равена.
17. Шкільний тест розумового розвитку.
18. Орієнтовна діагностика загального інтелектуального розвитку.
19. Тести та батареї тестів спеціальних здібностей.
20. Проблема вимірювання креативності.
Форма контролю: іспит
18. Психологічна корекція
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі психокорекційної
практики, особливості складання корекційно-розвивальних програм.
Завдання: Ознайомлення студентів з теоретичними основами психокорекції; надання
інформації щодо особливостей організації корекційно-розвивальної роботи з різними віковими
категоріями, використання нових технологій психологічної допомоги у практиці; формування у
студентів вміння та навички застосування корекційно-розвивальних технологій з метою
вирішення психологічних проблем.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психокорекція – один з основних напрямів роботи психолога.
2.Особливості складання психокорекційних програм.
3. Індивідуальна психокорекція.
4. Групові форми психокорекційної роботи.
5. Особливості застосування ігрового методу у психокорекційній роботі.
6. Арт-терапевтичні засоби психологічної допомоги.
7. Активізація і розвиток уваги та пам’яті у дитячому віці.
8. Корекція та розвиток мислення.
9. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція.
10. Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку.
11. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.Ч.1.

12. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.Ч.2.
13. Психокорекційна робота психолога з педагогами.
14. Психокорекція батьківсько-дитячих стосунків.
Форма контролю: іспит
19. Психологічна служба в системі освіти
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: теоретична і практична підготовка майбутніх психологів до їх
професійної діяльності в закладах освіти.
Завдання: ознайомити студентів з нормативно-правовими, етичними та організаційнометодичними аспектами діяльності психолога в закладах освіти; основними напрямами, видами
діяльності та формами роботи психолога з дітьми різної вікової категорії, батьками,
вихователями та вчителями; формувати у студентів професійно значущі якості психолога.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічна служба в системі освіти.
2. Практичний психолог як основна ланка психологічної служби.
3. Психологічний кабінет.
4. Психологічна служба дошкільного закладу.
4. Особливості роботи дитячого психолога з дітьми дошкільного віку.
5. Система роботи шкільного психолога з вчителями і батьками.
6. Особливості роботи шкільного психолога з учнями молодшого шкільного віку.
7. Особливості роботи шкільного психолога з підлітками.
8. Особливості роботи шкільного психолога з учнями старших класів.
9. Особливості роботи психолога з дітьми, що перебувають у закладах інтернатного типу.
10. Особливості роботи психолога з дітьми «групи ризику».
11. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога.
12. Практичний психолог дитячого табору та реабілітаційного центру для дітей.
Форма контролю: іспит
20. Основи дефектології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів з дефектологією з наукою, що вивчає особливості
психічного, особистісного становлення, а також навчання, виховання та соціальної адаптації
дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку.
Завдання: забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів при роботі з
різними категоріями аномальних дітей, знайомити з роботою спеціалізованих навчальних
установ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Розумово відсталі діти, структура розвитку та типи закладів для них.
2. Аномальні діти.
3. Основні закономірності нормального та аномального розвитку дітей.
4. Олігофренія.
5. Класифікація аномалій психічного розвитку дітей.
6. Затримка психічного розвитку.
7. Діти з порушенням мови.

8. Діти з порушенням зору.
9. Діти з порушенням слуху.
10. Порушення в емоційно-вольовій сфері.
11. Дитячий церебральний параліч.
12. Установи для аномальних дітей. Критерії відбору дітей до спеціалізованих закладів.
Форма контролю: іспит
21. Патопсихологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення із закономірностями розпаду пізнавальної діяльності
особистості у співставленні з віковою нормою розвитку психічних структур, емпіричні методи
та методики діагностики міри відхилень та розладів.
Завдання: поінформованість студентів про особливості вікової динаміки розвитку дітей з
відхиленнями у психіці та поведінці; оволодіння навичками правильної організації обстеження,
дотримання порядку проведення діагностичних процедур, вміннями інтерпретувати,
представляти психолого-педагогічну інформацію.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Патопсихологія як наука. Зміст, завдання, методи патопсихології
2. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч1.
3. Патопсихологічне дослідження дітей та підлітків в клініці. Ч2.
4. Дитяча нервовість, її причини та наслідки.
5. Причини виникнення неврозів у дітей.
6. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей.
7. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація Ч1.
8. Психічний дизонтогенез, причини виникнення, класифікація Ч2.
9. Поведінкові реакції як головні прояви підліткової психіки.
10. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків.
11. Адиктивна (токсикоманічна) поведінка підлітків.
Форма контролю: іспит
22. Клінічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів з відповідними сучасному рівню розвитку
науки уявленнями про психічний розвиток людини, закономірностями і законами психічної
діяльності та поведінки людини при нейропсихологічних, патопсихологічних та
психосоматичних порушеннях; забезпечення професійного оволодіння студентами
теоретичними та методичними принципами відновлення у хворого не тільки соматичного
здоров’я, але і оптимального психологічного і соціального функціонування.
Завдання: визначити прикладне значення клінічної психології, сформулювати мету,
основні завдання та напрямки надання психологічної допомоги населенню, проаналізувати та
критично оцінити сутнісні характеристики основних завдань клінічної психології,
охарактеризувати експериментально-психологічні і клінічні методи, розмежувати поняття
«клінічна» і «медична» психологія; навчитися підбирати комплекс методик щодо клінічного
обстеження особистості; сформулювати критерії діагностики та ефективності психотерапії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Клінічна психологія як наукова дисципліна.
2. Теоретико-методологічні основи клінічної психології
3. Психологія аномального розвитку. Основи нейропсихології.
4. Клінічна психологія в експертній практиці.
5. Організаційні аспекти діяльності клінічного психолога.
Форма контролю: іспит
23. Методика викладання психології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню методики викладання
психологічних дисциплін, теорії навчання та виховання школярів.
Завдання: формування навичок й умінь професійної педагогічної діяльності; розвиток
стійкого інтересу до психологічних знань й оволодіння методикою їх викладання, а також
формування умінь їх адекватно застосовувати у процесі викладання психологічних дисциплін в
умовах школи..
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та завдання методики викладання психології як навчальної дисципліни
2. З історії становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни
3. Сучасна освіта з погляду психології: проблеми і перспективи
4. Психологія як навчальна дисципліна: організаційно-методичні аспекти.
5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.
6. Авторські методики викладання психології у школі.
Форма контролю: залік
24. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: ознайомити та озброїти студентів сучасними знаннями про предмет та
завдання психологічної експертизи; галузі застосування та технології проведення психологічної
експертизи; особистісною та професійною готовністю психолога (практичного психолога) до
проведення психологічної експертизи.
Завдання: формування умінь у майбутніх фахівців на основі наукових принципів
психології робити аналіз проблем, які розглядає експертиза, з метою покращення ефективності
діяльності та успішного здійснення професійних завдань; приймати практичні рішення щодо
оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків
(трудової, судово-психологічної, медико-педагогічної, конфліктологічної та інших експертиз).
Засвоїти основні психодіагностичні методи та методики, які застосовуються під час проведення
психологічних експертиз.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Вступ до предмету «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях
психології».
2. Галузі застосування психологічної експертизи.
Форма контролю: іспит
25. Основи психотерапії
Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів із основними науковими положеннями,
поняттями, теоретичними підходами, методами, прийомами, техніками психотерапії.
Завдання:
1. Навчити студентів професійній етиці.
2. Навчити студентів налагоджувати психологічний контакт з клієнтом.
3. Навчити технологій отримання достовірної інформації від клієнта.
4. Навчити визначати суть психологічної проблеми клієнта.
5. Навчити студентів екстраполювати в практичну діяльність основні технології
психотерапевтичної бесіди.
6. Навчити адекватно проблемі підбирати та застосовувати психотерапевтичні ігрові
техніки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Визначення психотерапії та її теоретичні основи.
2. Суть психотерапевтичного втручання.
3. Професійні установки та зміст роботи психотерапевта. Етичні основи
психотерапевтичної практики.
4. Механізми лікувальної дії психотерапії.
Форма контролю: іспит
26. Основи психологічного консультування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: засвоєння студентами основних понять та положень психологічного
консультування як окремого виду діяльності психолога; формування у студентів системи знань
з питань організації та проведення психологічного консультування; забезпечення умов для
оволодіння конкретними уміннями та навичками застосування основних процедур і технік
психологічного консультування на практиці.
Завдання: ознайомити майбутніх практичних психологів з основними теоретичними
положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психологічного
консультування; розвивати конкретні вміння та навички, необхідні для подальшої успішної
професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічне консультування як окрема галузь психологічної допомоги.
2. Становлення та розвиток психологічного консультування в історичному аспекті.
3. Значення теорії в практичній діяльності консультанта.
4. Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології.
Ч. 1.
5. Основні підходи до психологічного консультування в руслі різних напрямів психології.
Ч. 2.
6. Суть проблемного аналізу в психологічному консультуванні.
7. Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 1.
8. Бесіда як основний метод психологічного консультування. Ч. 2.
9. Структурні та змістовні особливості першого інтерв’ю.
10. Типи клієнтів психологічної консультації. Особливості взаємин психолог-клієнт.
11. Принципи та етичні аспекти психологічного консультування.
12. Основні вимоги до особистості консультанта.

13. Синдром «емоційного вигоряння» консультантів та методи його попередження.
Форма контролю: іспит
27. Психологічний спецпрактикум по спецкурсах
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів із теоретичними засадами соціальнопсихологічного тренінгу та сформувати практичні навички проведення тренінгових груп.
Завдання: Оволодіти основною проблематикою курсу „Психологічний спецпрактикум по
спецкурсах”; проаналізувати історичний розвиток соціально-психологічного тренінгу;
охарактеризувати основні напрямки використання соціально-психологічного тренінгу;
розвивати у студентів навички самопізнання, самоаналізу, рефлексії та почуття власної
самоцінності; формувати вміння підготовки, організації і проведення соціально-психологічного
тренінгу; розвивати комунікативні навички, здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
розвивати усвідомлене, емоційно-позитивне ставлення до майбутньої професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічний тренінг і сучасна психологічна практика.
2. Соціально-психологічні особливості тренінгової групи.
3. Особистісна та професійна компетентність ведучого групи.
4. Соціально-психологічний тренінг та його змістове наповнення.
5. Оцінка ефективності соціально-психологічного тренінгу
Форма контролю: іспит
28. Психологія спілкування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів із загальними засадами психології спілкування,
розкрити особливості та труднощі спілкування, сприяння формуванню умінь і навичок
спілкування як головного чинника високого професіоналізму психолога.
Завдання: ознайомити студентів із сутністю спілкування, його характеристиками,
функціями та роллю у становленні й формуванні особистості; сприяти оволодінню тактиками
встановлення і розвитку психологічного контакту в спілкуванні, формувати якості і
властивості, необхідні для ефективної взаємодії; розширити уявлення про психологічні основи
спілкування в практичній діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Спілкування як соціально-психологічна проблема.
2. Спілкування як обмін інформацією.
3. Ефективне слухання як основа взаєморозуміння.
4. Спілкування як сприйняття людьми один одного.
5. Спілкування як взаємодія.
6. Маніпуляція як стратегія впливу на людину.
7. Міжособистісні стосунки.
Форма контролю: залік
29. Система служб соціальної роботи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація. Мета: ознайомлення студентів із сучасними соціальними установами та
службами і вивчення специфіки їхньої діяльності; оволодіння майбутніми соціальними
працівниками основними методами і формами соціально-педагогічної діяльності із різними
категоріями населення; формування у студентів теоретичних уявлень про соціальну роботу як
галузь соціального знання.
Завдання: поглибити, закріпити знання студентів про сутність соціальних проблем
суспільства, шляхи їх вирішення, соціальну політику держави; ознайомити студентів із
сучасним станом соціально-педагогічної роботи в навчально-виховних закладах різного типу, а
також в службах соціальної допомоги різним верствам населення та дослідити специфіку
діяльності працівників; визначити основні напрями діяльності соціальних служб, завдання
організацій та яким категоріям громадян надається допомога; вивчити сучасні технології
соціальної роботи та стимулювати студентів до розробки інноваційних форм та методів роботи;
психологічно адаптувати студентів до обраної професії та сприяти професійній орієнтації
студентів у виборі майбутньої спеціалізації відповідно до їхніх уподобань та нахилів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Система служб соціального обслуговування та соціальних служб України.
2. Соціальна робота у сфері зайнятості.
3. Система служб захисту інтересів жінок.
4. Соціальний захист інвалідів.
5. Соціальна робота з людьми похилого віку.
6. Соціальні служби для молоді.
7. Соціальна робота з сім'єю. Служба соціального захисту з сім'єю.
8. Соціальний робота у системі освіти.
9. Соціальна робота в системі охорони здоров'я.
10. Соціальний захист неповнолітніх. Державні структури, що здійснюють соціальний
захист неповнолітніх.
Форма контролю: залік
30. Курсова робота з теоретичної психології.
31. Курсова робота з практичної психології.
3.2.Вибіркова частина.
3.2.1.Дисципліни за вибором ВНЗ.
1.Порівняльна педагогіка
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів з історією
порівняльної педагогіки як галузі наукового знання; сучасним станом та тенденціями розвитку
систем освіти в Україні та за рубежем; актуальними проблемами та особливостями освітньої
політики різних країн світу. Головні завдання курсу: сформувати у студентів навички
систематичного аналізу джерельної бази освітніх систем різних країн світу з метою виявлення
глобальних закономірностей і тенденцій розвитку освіти та врахування їх специфіки у
вітчизняній педагогіці; навчити
виявляти суперечності й тенденції сучасного та
перспективного розвитку вітчизняної освіти на основі аналізу досягнень і недоліків у
зарубіжному педагогічному досвіді.
Форма контролю: залік

2. Корекційна педагогіка
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: комплексно вивчити закономірності, причини виникнення відхиленої від
норми поведінки дітей, розробка способів і шляхів її виправлення.
Завдання: визначити природу і сутність недоліків у розвитку і відхилень у поведінці
дітей та підлітків, виявити причини і умови їх прояву; вивчити історію становлення і розвитку
корекційно-педагогічної діяльності з дітьми із відхиленнями у психофізіологічному розвитку та
девіантною поведінкою; встановити провідні тенденції у попередженні і подоланні відхилень у
розвитку і поведінці дітей та підлітків, етіологію (причинно-наслідкові зв’язки)
психофізіологічного розвитку і соціально-педагогічних умов життєдіяльності дитини;
розробити технології, сукупність методів, прийомів і засобів корекційно-педагогічного впливу
на особистість дитини з відхиленнями у поведінці.
Форма контролю: залік
3. Соціальна педагогіка
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: навчальний предмет спрямований на дослідження виховних і соціалізуючих
сил суспільства та способів їх актуалізації, шляхів інтеграції можливостей державних,
громадських і релігійних організацій з метою підвищення ефективності процесу соціалізації
особистості, групи, суспільства в цілому. Головними завданнями курсу є: комплексне вивчення
основ соціальної педагогіки; формування стійких уявлень про предмет і завдання соціальної
педагогіки, її зв’язки з іншими соціальними дисциплінами, осмислення її значення для широкої
соціально-виховної практики; виявлення проблем організації соціально-педагогічної роботи;
формування готовності до соціально-педагогічної самоосвіти і самовдосконалення.
Форма контролю: залік
4. Основи педагогічної майстерності
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Мета: підготувати студентів до творчо активної педагогічної діяльності,
узагальнюючи передовий педагогічний досвід, систематично розв’язуючи педагогічні задачі та
вирішуючи педагогічні ситуації, що необхідно для подальшого ефективного здійснення
навчально-виховного процесу.
Завдання: сприяти становленню творчо активної особистості майбутнього соціального
педагога; розкрити основні аспекти сутності педагогічної майстерності, яка формуватиметься у
майбутній педагогічній діяльності; формувати у свідомості кожного
студента індивідуальний сучасний образ соціального педагога.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Форма контролю: залік
5. Психологія профорієнтаційної діяльності
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: підготувати майбутнього психолога до профорієнтаційної роботи.
Ознайомити студентів з основами профорієнтації, особливостями структури системи

профорієнтаційної роботи в школі, її головними завданнями, принципами, вимогами до
організації та умовами забезпечення ефективності функціонування, головними формами
профорієнтаційної роботи.
Завдання:
1.
Навчити студентів правил організації та налагодження системи профорієнтаційної
роботи.
2.
Навчити ефективним методам профорієнтаційної роботи із школярами.
3.
Навчити формувати профдіагностичний комплекс для виявлення ступеня
профвідповідності оптанта.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Суть державної системи профорієнтації. Мета та завдання профорієнтаційної роботи у
школі.
2. Аспекти та компоненти профорієнтації.
3.Характеристика головних профорієнтаційних категорій.
4. Принципи та вимоги до організації і здійснення профорієнтаційної роботи.
5.Етапи профорієнтаційної роботи у школі.
Форма контролю: залік
6. Геронтопсихологія
Статус: за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів із сучасним станом геронтопсихології,
закономірностями психічних процесів на пізніх вікових етапах розвитку; оволодіння уміннями
здійснення психологічного аналізу різноманітних підходів до розуміння старіння та старості;
засвоєння практичних навичок надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях людям
похилого віку.
Завдання: ознайомлення студентів з основними сучасними теоретичними і практичними
підходами до проблеми старіння і старості; розгляд основних проблем когнітивного,
емоційного та особистісного розвитку у пізньому віці; формування у студентів умінь та навичок
надання психологічної допомоги людям похилого віку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальна характеристика геронтопсихології. Ч 1
2. Загальна характеристика геронтопсихології. Ч 2
3. Теорії старіння і старості.
4. Періодизація та вікові кризи старості. Ч 1
5. Періодизація та вікові кризи старості. Ч 2
6. Характеристика особистості у старості.
7. Емоційні переживання в старості.
8. Характеристика пізнавальної активності в старості.
9. Особливості взаємин старої людини.
10. Проблеми здоров`я та танатологія у старості.
11. Психологічна допомога у пізньому віці. Ч 1
12. Психологічна допомога у пізньому віці. Ч 2
Форма контролю: залік
7. Психологія сімейного виховання
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Анотація. Мета: ознайомити студентів з психологічними особливостями сімейних
стосунків, батьківсько-дитячих взаємин; підготувати майбутніх психологів до надання
психологічної допомоги сім’ї у вихованні дітей, розв’язанні сімейних конфліктних ситуацій;
підвищувати психологічну культуру батьків та дітей.
Завдання: розкрити поняття про батьківство як соціально-психологічний феномен,
психолого-педагогічні умови успішного сімейного виховання дітей; ознайомити з основними
методами та стилями сімейного виховання, моделями сімейного спілкування з дитиною;
охарактеризувати основні види і методи роботи психолога з батьками і дітьми.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія сучасної сім’ї.
2. Вплив сім’ї на психічний розвиток і формування особистості дитини.
3. Батьківство як соціально-психологічний феномен.
4. Стилі сімейного виховання.
5. Психологічні проблеми сімейного виховання.
6. Психологія сімейного спілкування і сімейних взаємин.
7. Психологічна допомога сім’ї.
Форма контролю: залік
8. Соціально-правовий захист населення
Статус: за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: сформувати у студента системне знання основних положень системи
соціально-правового захисту особистості, навчити спеціальної юридичної термінології,
коректного підбору нормативно-правових актів, тлумаченню норм права, здійснити вплив на
формування в студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури.
Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій права
соціального забезпечення, допомогти їм засвоїти основи соціального захисту громадян
похилого віку, сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб із обмеженими фізичними властивостями та інших категорій осіб, які
потребують зазначеного виду допомоги суспільства; здійснити вплив на формування в
студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти
засвоїти спеціальну юридичну термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню
нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки
для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародно-правові та національні конституційні передумови здійснення соціального
забезпечення в Україні.
2. Норми права соціального забезпечення.
3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення.
4. Страхування на випадок безробіття.
5. Страхування від нещасного випадку.
6. Система пенсійного страхування в Україні. 3.1. Надання соціальної допомоги
малозабезпеченим громадянам.
7. Соціальне забезпечення непрацездатних громадян
8. Основи соціальної захищеності сімей з дітьми, ветеранів війни, інших категорій
громадян.
Форма контролю: залік

9. Історія гендерної педагогіки
Статус: за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Мета: вивчення історичних закономірностей розвитку виховання, школи і
педагогічної думки в різні історичні періоди від найдавніших часів до сучасності; усвідомлення
сутності, етапів становлення та засадничих принципів ґендерної педагогіки, впровадження
принципів ґендерної рівності в освіту, підготовка до шлюбного партнерства і батьківства.
Завдання:
1. Сформувати в студентів систему знань про світовий історико-педагогічний процес та
про місце гендерної педагогіки в ньому.
2. Реконструювати минуле у стосунках статей, проаналізувати історію розвитку
гендерних, шлюбно-сімейних та сексуальних стосунків.
3. Формування ґендерного світогляду майбутніх вчителів, впровадження ними ґендерноосвітніх технологій у практику роботи школ из метою забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
4. Розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів.
5. Реконструювати традиційні культурні обмеження розвитку потенціалу особистості,
залежно від статі.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Становлення гендерної стратифікації у первісному суспільстві.
2. Проблеми гендеру та гендерного виховання в античному світі.
3. Гендерна асиметрія епохи Середньовіччя.
4. Гендерна культура Нового часу.
5. Специфічні особливості гендерної історії українського сусупільства. Розвиток
гендерних стосунків у княжу добу.
6. Трансформація статусу української жінки 16-18 ст.
7. Проблеми гендеру в суспільному житті та педагогіці 19-20 ст.
Форма контролю: залік
10. Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: навчити майбутніх практичних психологів створювати адекватні умови
для максимального прояву та розвитку позитивних сторін індивідуальності дитини.
Створювати модель підтримки, що спрямована на передбачення, профілактику, діагностику та
психокорекцію у роботі із дітьми групи ризику, підлітками із девіантною поведінкою.
Завдання:
1. Навчити студентів науково-обґрунтовано розробляти індивідуальну методику роботи із
важковиховуваним підлітком у відповідності до специфіки його типологічної характеристики.
2. Навчити здійснювати діагностику та психокорекцію негативних проявів у характері та
поведінці важковиховуваних підлітків з допомогою різноманітних навчально-виховних засобів,
психотехнік, консультування, тренінгів психотерапевтичного та психокорекційного змісту.
3. Навчити методам та прийомам налагодження психологічної доступності із підлітком.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Морально-психологічна характеристика важковиховуваних підлітків.
2. Причини виникнення відхилень у поведінці підлітків.

3. Психолого-педагогічні умови та принципи попередження відхилень у поведінці
важковиховуваних підлітків.
4. Бесіда як засіб індивідуально-психологічного впливу на важковиховуваних підлітків,
схильних до правопорушень. Методика підготовки та проведення індивідуальної
профілактичної бесіди.
5. Налагодження психологічної доступності із врахуванням типології важковиховуваних
підлітків.
Форма контролю: залік
11. Основи сугестопедії
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Мета: знайомити із теоретичними засадами та лікувально-оздоровчими
можливостями навіювання, самонавіювання в складі гіпнозу, аутогенного тренування,
медитації, дихальної гімнастики тощо, формувати практичні вміння реалізовувати
психологічний вплив та самовплив.
Завдання: формувати у студентів практичні навички володіння технікою навіювання в
стані бадьорості, розширювати сферу засобів, способів психологічного самовпливу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія впливу: наука і практика.
2. Поняття, завдання, види сугестії.Ч1.
3. Поняття, завдання, види сугестії.Ч2.
4. Гіпносугестія.Ч1.
5. Гіпносугестія.Ч2.
6. Методи психічної саморегуляції.Ч1.
7. Методи психічної саморегуляції.Ч2.
Форма контролю: залік
12. Психологія статі
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 2 рік, 4 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
2. Статева ідентифікація. Розлади статевої ідентифікації
3. Психологічні відмінності чоловіків і жінок: міфи та реальність. Ч.1.
4. Психологічні відмінності чоловіків і жінок: міфи та реальність. Ч.2.

5. Психологічні аспекти гомо сексуальності людини.
6. Статевий вимір людської сексуальності
7. Статева просвіта і статеве виховання: психологічні аспекти
Форма контролю: залік
13. Комп’ютерна психодіагностика
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: ознайомлення студентів з основними особливостями використання
існуючих комп’ютерних варіантів психодіагностичних методик дослідження інтелекту і
особистості, формування вміння працювати з комп’ютерними діагностичними програмами,
застосовувати їх в необхідних практичних ситуаціях, робити об’єктивні висновки.
Завдання: закріпити знання студентів про основні принципи і методи
психодіагностичного дослідження; формувати вміння працювати з комп’ютерними
діагностичними програмами, використовувати їх в необхідних практичних ситуаціях;
ознайомити з існуючими комп’ютерними варіантами психодіагностичних методик,
співставивши їх з бланковими; формувати вміння адекватно оцінювати комп’ютерні методи
дослідження інтелекту і особистості, аналізувати позитивні і негативні моменти; розвивати у
студентів професійно значущі якості, необхідні для майбутньої професійної діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за методикою прогресивних матриць
Дж.Равена.
2. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за методикою Вільного від культури
тесту інтелекту.
3. Комп’ютерна діагностика невербального інтелекту за допомогою Орієнтовного тесту на
визначення IQ, тесту Впізнавання фігур.
4. Комп’ютерна діагностика вербального інтелекту за допомогою тестів Г.Ю.Айзенка,
простих аналогій, складних аналогій, виключення понять.
5. Діагностика структури інтелекту за методикою Амтхауера.
6. Багатопрофільне обстеження особистості за допомогою 16-факторного питальника
Р.Кеттела.
7. Міннесотський багатофакторний питальник особистості Маккінлі і Хатауей.
8. Особистісний питальник Г.Ю.Айзенка.
9. Методика вибору кольорів Люшера.
10. Методика портретного вибору Сонді.
11. Діагностика шкільної тривожності за методикою Філіпса.
12. Діагностика акцентуацій характеру.
13. Визначення соціонічного типу особистості.
14. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі.
15. Дослідження комунікативних здібностей за допомогою методики В.Ф. Ряховського.
16. Визначення типів професійної спрямованості особистості за допомогою методики
Дж. Голланда та методикою В. Смекала і М. Кучера.
17. Визначення професійної схильності людини за допомогою методики Л.А. Йоваші.
Методика на визначення мотивів вибору професії. Оцінка мотивації досягнень.
18. Інтернет в роботі практичного психолога.
Форма контролю: залік

14. Психологія творчості і обдарованості
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: ознайомити студентів з психологічними особливостями обдарованих
дітей; підготувати майбутніх психологів до пошуку і виявлення обдарованих дітей, їх
інтелектуального та творчого розвитку.
Завдання: розкрити поняття про закономірності, психологічні механізми та психологопедагогічні умови розвитку здібностей, креативності, обдарованості особистості; навчити
студентів здійснювати психологічну діагностику обдарованості, розвивати інтелектуальні та
творчі здібності дитини.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологія здібностей. Ч.1.
2. Психологія здібностей. Ч.2.
3. Творчі здібності.
4. Розвиток творчого мислення у дітей.
5. Психологія творчої діяльності.
6. Обдарованість як психологічний феномен.
7. Психологічна діагностика обдарованості.
8. Проблема раннього виявлення і розвитку обдарованості.
9. Розвиток обдарованої дитини в сім’ї.
10. Творчо обдарована дитина в школі. Ч.1.
11. Творчо обдарована дитина в школі. Ч.2.
17. Талант і геніальність.
Форма контролю: залік
15. Інноваційні технології у соціально-педагогічній діяльності
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Мета: вивчення теоретико-методичних основ та формування здатності
практичного використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі.
Завдання: ознайомити студентів з новими підходами щодо визначення поняття
«інноваційні технології», їх класифікаціями та структурами; показати та довести переваги
навчально-виховного процесу школи із застосуванням інноваційних освітніх технологій
порівняно із традиційною організацією діяльності навчальних закладів;ознайомити студентів із
навчальними, виховними, соціально-виховними технологіями, технологіями організації
успішної діяльності та управління загальноосвітнім навчальним закладом; показати
взаємозв’язок між ними; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі
принципів гуманістичної педагогічної взаємодії.
Форма контролю: залік
16. Психологія самосвідомості
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: Оволодіння студентами знань про теоретичні основи вивчення проблем
самосвідомості, передумови розвитку та гармонізації Я-концепції.
Завдання: Ознайомити студентів з теоретичними основами психології самосвідомості;
надати інформацію щодо особливостей розвитку самосвідомості в онтогенезі, впливу на

людину механізмів психологічного захисту, передумов особистісного розвитку; формувати
вміння та навички застосування діагностичних методів вивчення самосвідомості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Самосвідомість як категорія науки про особистість.
2. Розвиток Я-концепції з точки зору феноменологічної теорії К. Роджерса.
3. Вплив колективного несвідомого на розвиток самосвідомості у теорії К.-Г. Юнга.
4. Проблема самосвідомості у Его-психології.
5. Культурологічні концепції розвитку самосвідомості.
6. Розвиток самосвідомості в онтогенезі.
7. Самосвідомість та захисні механізми особистості. Ч1.
8. Самосвідомість та захисні механізми особистості. Ч2.
9. Проблема вимірювання Я – концепції. Ч1.
10. Проблема вимірювання Я – концепції. Ч2.
Форма контролю: залік
17. Організація психологічної просвіти
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі організації
психологічної просвіти, особливості їх впровадження в межах роботи психологічної служби.
Завдання: oзнайомити 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. Психологічна просвіта як основний вид діяльності психолога.
2. Професійна підготовка психолога до здійснення психологічної просвіти.
3. Ораторство як передумова лекційної діяльності.
4. Підготовка та виготовлення психологічної просвітницької публікації.
5. Особливості організації та проведення просвітницького тренінгу.
Форма контролю: залік
18. Психологія релігії
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 3 рік, 6 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. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.1.
3. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.2.

4. Психологія релігії в контексті різних психологічних течій. Ч.3.
5. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Ч.1.
6. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Ч.2.
7. Релігійні категорії та феномени крізь призму психологічної науки. Ч.1.
8. Релігійні категорії та феномени крізь призму психологічної науки. Ч.2.
9. Релігійні категорії та феномени крізь призму психологічної науки. Ч.3.
10. Психологічні особливості релігійної особистості.
11. Культова психологічна залежність особистості та можливості її подолання. Ч.1.
12. Культова психологічна залежність особистості та можливості її подолання. Ч.2.
Форма контролю: залік
19. Психологія конфлікту
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: створення науково-теоретичної бази для засвоєння студентами обсягу
знань про конфлікт як психологічний феномен; розвиток умінь та навичок попередження,
аналізу та вирішення конфліктних ситуацій; оволодіння діагностичним інструментарієм з
метою виявлення особливостей виникнення і перебігу конфліктів.
Завдання: ознайомлення студентів з основними сучасними
теоретичними та
практичними підходами до проблеми конфліктів; формування у студентів умінь і навичок
використання діагностичних методик та технік врегулювання й вирішення конфліктів;
підготувати майбутніх практичних психологів до роботи з попередження проявів та проблем
впливу конфліктів на становлення особистості.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Конфлікти в історії суспільної думки і системі людських взаємин.
2. Психологічна традиція вивчення конфліктів.
3. Психологічна феноменологія конфліктів.
4. Типологія конфліктів.
5. Внутрішньо особистісний конфлікт. Ч 1.
6. Внутрішньо особистісний конфлікт. Ч 2.
7. Методи дослідження конфліктів.
8. Психотехнології управління конфліктами.
9. Посередництво як сучасна психотехнологія вирішення конфліктів.
10. Педагогічні конфлікти.
Форма контролю: залік
20. Психологія спорту
Статус: дисципліна а вибором ВНЗ
Рік, семестр: 4 рік, 7семестр
Анотація. Мета: ознайомлення та озброєння студентів сучасними знаннями про предмет,
завдання та методи спортивної психології; особливості психічних процесів та врахування їх
закономірностей в умовах спортивної діяльності; про основні напрямки психологічної
підготовки в спорті; види психологічної підготовки спортсменів та команд; засоби
психологічної підготовки; психологію спортивного змагання; передстартові та після стартові
психічні стани; особливості особистості спортсмена; групову взаємодію в спортивній команді,
проблеми лідерства в спорті; психологічну сумісність в спортивній команді; психоспортограму
видів спорту.

Завдання: формування у фахівців теоретичних знань та практичних умінь застосування
діагностичних методик виявлення психічної надійності та відбору у спорті; вмінь регулювати
передстартові та після стартові психічні стани; виявляти лідерів та психологічний клімат в
команді; застосовувати загальну та спеціальну психологічну підготовку у роботі зі
спортсменами; відновлювати психічну працездатність.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет та система спортивної психології.
2. Психологія особистості спортсмена.
3. Психологія особистості тренера та особистості вчителя фізичної культури.
4. Особистість спортсмена і психологічні особливості спортивного колективу.
5. Поняття про спортивну діяльність та її структуру.
6. Психологічні основи фізичної підготовки.
7. Психологічні основи технічної підготовки.
8. Психологічні основи тактичної підготовки.
9. Зміст психологічного забезпечення спортивної діяльності.
10. Поняття про психологічну підготовку в спорті.
Форма контролю: залік
21. Екстрена психологічна допомога
Статус: дисципліна за вибором ВНЗ
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація. Мета: Ознайомити студентів із теоретичними засадами екстреної
психологічної допомоги та сформувати практичні навички надання психологічної допомоги
особам, які перебувають у стані кризи.
Завдання: розглянути актуальні проблеми екстреної психологічної допомоги та
телефонного консультування; ознайомити із феноменами кризових станів (психологією горя та
втрати, хвороби та вмирання, суїцидальної поведінки), формами екстреної психологічної
допомоги у кризових станах; історією виникнення телефонного консультування, його
психотехнічними аспектами, основними принципами роботи та етикою телефонної допомоги;
вчити вибудовувати психологічну консультацію із особою, враховуючи тип її кризового стану;
проводити телефонний діалог з абонентом, використовуючи техніку активного слухання та
емпатії та вести телефонне консультування із різними типами абонентів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття про екстрену психологічну допомогу людині в кризових станах.
2. Проблеми невиліковної хвороби та вмирання у практиці надання екстреної
психологічної допомоги. Ч.1.
3. Проблеми невиліковної хвороби та вмирання у практиці надання екстреної
психологічної допомоги. Ч.2.
4. Особливості надання психологічної допомоги людині у стані горя втрати. Ч.1.
5. Особливості надання психологічної допомоги людині у стані горя втрати. Ч.2.
6. Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Ч.1.
7. Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Ч.2.
8. Специфіка телефонної психологічної допомоги.
9. Особливості консультування різних типів абонентів. Ч.1.
10. Особливості консультування різних типів абонентів. Ч.2.
Форма контролю: залік

Практики
1. Ознайомлювальна практика.
2. Профілактична практика.
3. Діагностико-корекційна практика.
4. Реабілітаційна практика.
5. Консультаційна практика.
Кваліфікаційний іспит «Психологія».
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Бакалавр психології готується до здійснення консультативної та організаційноуправлінської діяльності в загальноосвітніх закладах, психологічних службах освітніх установ і
організаціях, центрах практичної психології і соціальної роботи, до науково-виробничої роботи
в галузі освіти, управління та інших галузей виробництва психологічного профілю.
Компетенція.
Бакалавр психології підготовлений до профілактичної, просвітницької, діагностичної,
консультативної, корекційно-реабілітаційної роботи з метою психологічного забезпечення
життєдіяльності суб’єктів освітньої діяльності (їх розвитку та освіти, збереження та підтримки
психічного здоров’я) і роботи з кадрами освітніх установ та організацій.
Бакалавр психології підготовлений до наступних видів діяльності:
1. Психодіагностична - проведення психологічних досліджень суб’єктів навчальновиховного процесу, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку із наданням висновків та
практичних рекомендацій.
2. Консультативна робота-надання психологічної допомоги та підтримки вчителям,
батькам та учням з метою збереження фізичного та психічного здоров’я особистості.
3. Корекційно-реабілітаційна робота – цілеспрямоване виправлення та подолання
відхилень в психічному та особистісному розвитку і поведінці суб’єктів освітньої діяльності.
4. Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень в психофізичному
розвитку та формуванні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання педагогічним
конфліктам та ін.
5. Психологічна просвіта учнів, вчителів та батьків з питань збереження та підтримки
психічного здоров’я, підвищення психологічної культури в закладах освіти.
Загальні вимоги
Бакалавр психології повинен мати професійні знання, навички, вміти застосовувати їх у
своїй професійній діяльності.
Бакалавр психології повинен:

володіти своїм фахом, постійно поповнювати свої знання і вдосконалювати
професійну майстерність, розширювати світогляд, застосовувати здобуті знання, вміння 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.
Бакалавр психології має відзначатися:

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.
знати:

методи
психофізіологічних
досліджень
(електроенцефалографія,
магнітоенцефалографія, вимірювання локального мозкового кровотоку, томографічні методи
дослідження мозку, магніто-резонансна томографія, термоенцефалоскопія, реєстрація
вегетативних реакцій);

предмет та специфіку проведення психологічної експертизи в різних галузях
психології;

технологію та методики діагностики явищ які вивчаються;

державні вимоги (стандарти) у галузі психології, інші нормативно-правові акти, на
відповідність яким проводиться експертиза;

основні психодіагностичні методи та методики, які використовуються під час
проведення психологічних експертиз;

зміст та предмет вивчення психології спорту;

наукові методи, які застосовуються в психології спорту;

психологічні та соціально-психологічні закономірності особистості спортсмена та
спортивної діяльності;

зміст та предмет вивчення юридичної психології;

наукові методи, які застосовують у юридичній психології;

психологічні та соціально-психологічні закономірності правотворчої, правозахисної,
кримінальної, судової та виправно-трудової (пенітенціарної) психології;

психологію неповнолітніх правопорушників;

закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою
використання їх у практиці проектування, створення й експлуатації систем «людина - машина середовище» (СЛМС);

феномени кризових станів (психологію горя втрати, хвороби та вмирання,
суїцидальної поведінки);

форми екстреної психологічної допомоги у кризових станах;

історію виникнення телефонного консультування, його психотехнічні аспекти,
основні принципи роботи та етику телефонної допомоги;

стадії формування людської статі в онтогенезі, основні теорії становлення статевої
ідентичності;

об'єкт і предмет психології релігії як галузі психологічного знання; методи, які
використовуються в дослідженнях із психології релігії;

хронологічні межі основних етапів розвитку психологічної науки та їх основних
представників;


основні завдання, принципи, підходи, прийоми, методи і техніки психологічного
консультування;

особливості та умови проведення консультаційної бесіди;

психологічні механізми взаємодії консультанта та клієнта.
вміти:

схематично зображати нейроанатомію основних психічних функцій;

визначати формально-динамічні властивості індивідуальності;

здійснювати психодіагностичну та психокорекційну роботу з різними категоріями
громадян;

здійснювати психологічну характеристику навчально-виховного процесу у закладах
середньої та вищої школи;

здійснювати профорієнтаційну роботу серед різних верств населеня;

здійснювати пропагандистську та просвітницьку роботи серед населення з
актуальних психологічних проблем;

проводити психодіагностичне обстеження клієнтів;

проводити психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності;

надати психологічну допомогу дорослим, батькам та дитині з вадами психологічного
розвитку;

здійснювати психолого-педагогічну профілактику та корекцію девіантної поведінки
дітей та дорослих;

здійснювати профорієнтацію в закладах освіти та профвідбір в державних та
приватних установах;

здійснювати аналіз психологічного клімату та міжособистісних стосунків в
організації;

обґрунтуваувати функціональну структуру управління з урахуванням психологічних
чинників;

здійснювати експертну оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з
оптимізації трудової діяльності;

розробляти програму соціально-психологічних заходів, пропагандистських,
рекламних та PR-акцій по формуванню іміджу політичних партій, їх лідерів, а, також,
виробничих, громадських та інших організацій;

досліджувати динаміку суспільно-політичних поглядів, аналізувати соціальні
відносини, настрої, установки різноманітних груп людей;

приймати участь в організації психологічного захисту громадян у кризових
ситуаціях;

розробляти та реалізовувати програми реабілітаційних заходів;

визначати обсяг та характер необхідної допомоги, як складової соціальної роботи з
населенням;

будувати психологічну консультацію із особою, враховуючи тип її кризового стану;

проводити телефонний діалог з абонентом, використовуючи техніку активного
слухання та емпатії;

проводити телефонне консультування із різними типами абонентів;

застосовувати знання про психологічні відмінності різних статей у практиці надання
консультативної психологічної допомоги та проведення просвітницької і профілактичної роботи
психолога;


використовувати наукові методи дослідження, які застосовуються у психології
релігії;

аналізувати значення кожного етапу становлення психології для сучасного стану
розвитку науки;

здійснювати порівняльний аналіз основних психологічних шкіл та напрямів,
виокремлюючи їх основні досягнення та слабкі сторони;

планувати: визначати мету і завдання взаємодії консультанта і клієнта;

володіти стратегіями вирішення проблем;

робити аналіз проблем, які розглядає експертиза, з метою покращення ефективності
діяльності та успішного здійснення професійних завдань;

приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при
виконанні своїх професійних обов’язків (трудової, судово-психологічної, медико-педагогічної,
конфліктологічної та інших експертиз);
використовувати теоретичні знання та практичні уміння з психології спорту в
професійній діяльності щодо психологічного забезпечення спортивної діяльності та
психорегуляції в спорті;

використовувати теоретичні знання та практичні уміння з юридичної психології в
професійній діяльності;

вирішувати різні завдання з удосконалення діяльності оператора на підставі
вивчення закономірностей трудової діяльності, ролі психічних процесів та їх індивідуальних
особливостей в реалізації трудових завдань;

адаптувати людину до різноманітних компонентів діяльності (її засобів, змісту, умов
й організації) і навпаки;

застосовувати знання про закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і
техніки в практиці проектування, створення і експлуатації систем «людина-машинасередовище».

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
Абстрагування (лат. abstrahere – відвертати) – процес мислення, в результаті якого
людина, відходячи від несуттєвого, утворює поняття «від конкретного до абстрактного», при
цьому абстрактне наповнюється конкретним змістом.
Адаптація психологічного методу – уточнення методичних прийомів, за допомогою
яких здійснюється певний метод щодо нових умов.
Адаптація (від лат. adaptatio – пристосування) – процес і результат ефективної взаємодії
особистості із середовищем, в результаті якого встановлюється відповідність між загальним
рівнем найбільш актуальних на даний момент потреб особистості і наявним (перспективним)
рівнем задоволення даних потреб, що визначає безупинний розвиток особистості.
Амбівалентність – одночасний прояв протилежних емоцій і почуттів (наприклад: радості
і горя, сміху і плачу, любові і ненависті).
Аффект – короткочасне, бурхливе переживання людини (гнів, лють, жах, відчай, раптова
радість), що виникає, як правило, у відповідь на сильний подразник. У стані А. знижується
здатність людини осмислювати значення своїх дій і керувати ними.
Біхевіоризм – напрям психології, предметом якого є вивчення поведінки об’єктивним
шляхом. Вважається, що з появою цієї течії психологія стала на шлях об’єктивного вивчення
психіки.
Висновок експерта – це письмовий документ, складений в результаті дослідження
експертом, якому було доручено провести експертизу і дати відповідь на поставлені йому
запитання
Відчай – психічний стан розпачу, безперспективності, зневіри людини у своїх
можливостях, втрата позитивних надій щодо сучасного і майбутнього.
Відчуття – найпростіший психічний процес відображення окремих властивостей, якостей
предметів та явищ об’єктивного світу, а також внутрішніх станів організму при їх
безпосередньому впливі на відповідні рецептори органів чуття.
Гнів – психічний стан людини, фізіологічним механізмом якого є домінування процесів
збудження в корі головного мозку, викликаних певними негативними подразниками. У
психічному плані Г. виявляється під час негативних емоційних станів, супроводжується
послабленням вольового і розумового контролю над свідомістю і поведінкою.
Групова динаміка – сукупність внутрігрупових соціально-психологічних процесів та
явищ, які характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи.
Групова згуртованість – це показник міцності, єдності та стійкості міжособистісних
взаємодій і взаємин у групі, який характеризується взаємною емоційною привабливістю членів
групи і задоволеністю групою.
Групування – це процес систематизації результатів експерименту, об’єднання їх у
відносно однорідні групи за деякою ознакою.
Депресія – це зменшення психічної активності, що викликана перевтомою чи
негативними психогенними впливами. Ознаками депресивного стану є відчай, пасивність
поведінки, підвищений рівень тривожності, різке зниження самооцінки, блокування життєвих
перспектив.
Ейджизм – соціальна установка, яка полягає в невиправдано високій оцінці молодості й
дискримінації старості; негативні соціальні установки стосовно старих людей і старості.
Ейфорія – психологічний стан піднесеного настрою, що не виправданий реальністю,
об’єктивними причинами. Е. називають також стан некритичного вдоволення (безпричинна
радість, безтурботність, надмірна веселість).

Експериментальна нейропсихологія (нейропсихологія пізнавальних процесів) –
основним завданням є експериментальне вивчення різних форм порушень психічних процесів
при локальних ураженнях мозку.
Експертиза – (франц. expertise, выд лат. еxpertus – досвідчений) – розгляд, дослідження
експертом якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань (наприклад, медична
експертиза, бухгалтерська експертиза, судова експертиза тощо).
Екстраверсія (від лат. extra – назовні, versio – направляю) – спрямованість, в силу
організації нервових процесів, відчуттів, переживань та інтересів індивіда, до зовнішнього
світу. Осіб, для яких характерна екстраверсія, називають екстравертами.
Екстрена психологічна допомога – це допомога, яка надається людям в гострому
стресовому стані, котрий являє собою переживання емоційної та розумової дезорганізації.
Емоції – це особливий клас психічних процесів, пов’язаних з потребами і мотивами, які
відображають у формі безпосередньо чуттєвих переживань значимість діючих на людину явищ
і ситуацій.
Емпатія – осягнення емоційних станів іншої людини; психічний процес, який дає змогу
зрозуміти переживання іншої людини (механізм пізнання); дія індивіда, що допомагає йому поособливому вибудувати спілкування (особливий вид уваги до іншої людини); здібність
властивість, здатність проникати в психічний стан іншої людини (характеристика людини,
тобто емпатійність).
Ентузіазм – психічний стан великого піднесення, душевного пориву.
Етичний кодекс психолога – це сукупність етичних принципів, норм, правил поведінки
психолога, які регулюють його професійну діяльність.
Задатки – генетично
детерміновані
анатомо-фізіологічні особливості нервової
системи, які є природної передумовою розвитку здібностей.
Здібності – це індивідуально-психологічні особливості людини, які є умовою успішного
виконання певної діяльності і визначають відмінності в оволодінні необхідними їй знаннями,
уміннями та навичками.
Здоров'я – (згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)) включає такий стан
людини, при якому: збережені структурні та функціональні характеристики організму; є висока
пристосовність до змін у звичній природного та соціального середовища; зберігається емоційне
та соціальне благополуччя.
Ідеалізація – процес конструювання в уяві понять про об’єкти, які не існують у дійсності,
але які мають певні прообрази в реальному світі.
Ідентифікація – процес ототожнення (уподібнення) себе з іншим індивідом або групою,
основою якого є емоційний зв’язок; набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей
іншої людини, особливо батьків; копіювання суб’єктом думок, почуттів, дій іншої людини, яка
є моделлю.
Індивідуальність – неповторне співвідношення особистих рис та особливостей людини
(характер, темперамент, здібності, особливості протікання психічних процесів, сукупність
почуттів тощо), що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. І. – особлива і не
схожа на інших людина в повноті її фізичних та духовних якостей.
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.

Інтелект – це система пізнавальних здібностей, яка забезпечує ефективність
індивідуальної поведінки в ускладнених ситуаціях, що характеризує можливість використання
минулої і актуальної інформації деяким цілеспрямованим чином.
Інтроверсія (від лат. intro – всередину, versio – повертати) – спрямованість, в силу
організації нервових процесів, відчуттів, переживань та інтересів індивіда, на свій власний
внутрішній світ. Осіб, для яких характерна інтроверсія, називають інтровертами.
Інтуїція – пізнання на основі узагальненого ряду високоавтоматизованих розумових
навичок.
Інцидент – неприємний випадок або непорозуміння, дія або сукупність дій учасників
конфліктної ситуації, шляхом яких провокується різке загострення суперечності й початок
боротьби між ними.
Клінічна психологія – це галузь психологічної науки, що вивчає особливі та загальні
закономірності порушень і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і
аномаліях розвитку.
Комп’ютерна психодіагностика – напрям психодіагностичних досліджень, пов'язаний з
використанням засобів обчислювальної техніки при проведенні дослідження чи аналізі його
результатів.
Компетентність – це інтелектуально та особистісно зумовлена соціально-професійна
життєдіяльність людини, що ґрунтується на знаннях
Компетенція – коло обов’язків, завдань та прав індивіда, які він може вирішувати.
Комунікабельність – риса особистості, здатність її до спілкування з іншими людьми,
товариськість.
Комунікація (від лат. – повідомлення, передача) – передача інформації від однієї системи
до іншої через посередництво спеціальних матеріальних носіїв, сигналів.
Консультаційна бесіда – один з основних методів надання психологічної допомоги, за
допомогою якого здійснюється загальне орієнтування в особистісних особливостях і проблемах
клієнта, встановлюється і підтримується партнерський стиль взаємин, надається психологічна
допомога у відповідності з потребами, проблематикою і характером консультаційної роботи.
Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать
протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які
супроводжуються негативними психологічними проявами.
Конфліктна ситуація – це ситуація прихованого або відкритого протиборства двох або
декількох сторін-учасників, кожна з яких має свої цілі, мотиви, засоби або способи вирішення
проблеми.
Кореляційний аналіз - це різновид статистичних методів, що застосовується для
перевірки гіпотези про статистичну залежність значень двох чи декількох змінних у тому
випадку, якщо дослідник може їх вимірювати, але не змінювати.
Креативність – творчість, здатність до створення нового, оригінального.
Криза – тривалий і глибокий внутрішній конфлікт, що знецінює сенс життя та світоглядні
цінності.
Лабільність – здатність до швидких змін. Л. характеризується здатністю м’язових і
особливо нервових тканин відповідати на подразнення максимальною частотою імпульсів. Л.
психічних станів означає їхню швидку зміну.
Маніпулювання (від лат. manipulatio – застосовувати маніпуляції, прийоми, дії)– вид
психологічного впливу, спрямованого на неявне спонукання інших (іншого) до виконання
визначених маніпулятором дій.

Масові настрої – це однорідна для великої кількості людей суб’єктивна, складна
афективно-когнітивна сигнальна реакція.
Математична статистика – це розділ математики, який розглядає методи збору, аналізу і
обробки статистичних даних для наукових і практичних завдань.
Математичні методи – засоби створення математичних моделей, які описують і
пояснюють функціонування певного психічного процесу.
Міжособистісна комунікація – це процес обміну інформацією, який призводить до
розвитку і зміни останньої в загальному інформаційному полі, яке створюється партнером зі
спілкування.
Мотив – спонукальна причина дій і вчинків людини.
Мотивація – сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось, спонука до
діяльності; мотивування.
Навіювання (сугестія) – психічний вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ,
переконання), що має на меті актуалізацію або зміну певних установок, ціннісних орієнтацій
або вчинків людини, яка виступає об’єктом навіювання.
Навчання – цілеспрямований і планомірний процес передачі знань, формування в учнів
умінь та навичок, який здійснює педагог у відповідності до освітніх завдань.
Настрій – загальний емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус
упродовж певного часу.
Натхнення – особливий стан людини, який характеризується піднесенням її творчих сил,
активізацією всіх психічних процесів. Натхнення є однією з головних передумов процесу
творчості.
Неврози – тимчасові функціональні розлади нервової діяльності.
Неприязнь – морально-психологічне почуття несприйняття людини людиною.
Обдарованість – це якісно своєрідна сукупність здібностей людини, завдяки яким вона
може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.
Особистість – це суб’єкт свідомої продуктивної діяльності та суспільної поведінки
індивіда із соціально зумовленою системою вищих психічних властивостей, що формується і
виявляється у самозмінній діяльності, спілкуванні, опосередковує, регулює взаємодію людини з
довкіллям.
Пам’ять – пізнавальний психічний процес сприймання, запам’ятовування, збереження,
відтворення і забування індивідом свого досвіду.
Паніка – відчуття страху, розгубленості, невпевненості індивіда або соціальної групи. В
П. домінують неусвідомлювані прояви.
Параметричні методи – це різновид статистичних методів чи тестів, що дозволяють
робити узагальнення чи обчислювати ступінь кореляції, в яких використовуються такі
параметри, як середнє значення чи дисперсія даних.
Педагогічна психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні
закономірності навчання і виховання особистості та особливості педагогічної діяльності
вчителя.
Переконання – усвідомлювані мотиви, які спонукають людину діяти відповідно до своїх
поглядів і принципів; у педагогіці – метод виховання, який передбачає цілеспрямований вплив
на свідомість вихованця з метою формування в нього позитивних морально-психологічних рис,
спонукання до суспільно-корисної діяльності або подолання негативної поведінки.
Песимізм – світосприйняття, пройняте зневірою в майбутньому, настроєм безнадії.
Протилежне – оптимізм. Виникає внаслідок тривалого переживання безперспективності
подальшого розвитку, марності зусиль особи.

Політична психологія – це наука що визначає психологічні аспекти політичного життя.
Тобто це наука про закономірності, механізми, умови та факти прояву політики як соціально –
психологічного феномену.
Політична свідомість – це опосередковане відображення політичного життя суспільства,
суттю якого є проблеми влади, формування, розвиток і задоволення інтересів та потреб
політичних суб’єктів, сукупність поглядів, оцінок установок, які, відображаючи політичновладні відносини, набувають відносної самостійності.
Поріг відчуття – кількісна характеристика подразника (його інтенсивність, сила), що
викликає або змінює відчуття.
Почуття – це специфічно людські, узагальнені, стійкі переживання ставлення до потреб,
задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції.
Правосвідомість – сфера суспільної або індивідуальної свідомості, яка включає правові
знання, ставлення до права і правозастосовної діяльності.
Предмет історії психології – уявлення про психіку на різних етапах поступового
розвитку науки.
Прострація – психофізіологічний стан надзвичайно низької дієздатності – фізичної або
нервово-психічної.
Психіатрія – розділ медицини, що вивчає психічні хвороби, їх виникнення, методи
запобігання й лікування.
Психіка (гр. рsyche – орган думок і суджень) – здатність людини думати, міркувати і
хвилюватися; розумове життя, включаючи свідомі та несвідомі процеси; розум у своїй
цілісності, на відміну від тіла.
Психічні стани – психологічна характеристика особистості, що відбиває її порівняно
тривалі душевні переживання.
Психоаналіз – метод дослідження змісту психічної діяльності, який ґрунтується на теорії
Фрейда.
Психолог – вчений, фахівець з психології.
Психологічна допомога – це вид допомоги, яку надає кваліфікований психолог людині
чи групі людей в оптимізації психофізичних станів, пізнавальних процесів, поведінки,
спілкування, реалізації та групової діяльності.
Психологічна експертиза – це наукове дослідження суспільно важливих проблем, яке
здійснюється на замовлення інституцій, що уповноважені приймати рішення та
використовувати при його опрацюванні висновки експертів.
Психологічна профілактика – вид діяльності психолога, спрямований на своєчасне
попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості,
міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному
процесі.
Психологічна служба системи освіти – складова частина державної системи охорони
психічного здоров’я молодих громадян України, яка діє з метою виявлення і створення
оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
Психологічне консультування – це професійне ставлення кваліфікованого консультанта
до клієнта, яке переважно відбувається у форматі «особистість – особистість», хоча інколи в
ньому беруть участь більше 2-х осіб. Консультування передбачає надання допомоги людині у
розв’язанні проблем і прийнятті рішень відносно професійної кар’єри, шлюбу, сім’ї,
удосконалення особистості і міжособистісних стосунків.

Психологія релігії – це психологічна дисципліна, галузь психологічного знання і
релігієзнавства, яка вивчає психологічні аспекти релігії як суспільної свідомості і ціннісноорієнтаційної діяльності.
Психологія (гр. рsyche і гр. loqos – слово) – галузь науки, яка вивчає розумові та
псих.процеси стосовно поведінки людей та тварин.
Психопрофілактика – методика природного народження дитини після психічного та
фізичного тренування, спрямованого на ліквідацію болісних відчуттів, пов’язаних з вагітністю
й пологами.
Радість – емоція, психічний стан підвищеної, позитивно забарвленої емоційної
піднесеності.
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».
Рефлекс – закономірна реакція організму на зміни зовнішнього чи внутрішнього
середовища, здійснювана через центральну нервову систему у відповідь на подразнення
рецепторів. Існують вроджені (безумовні) і набуті (умовні) рефлекси.
Рефлексія – у соціальній психології механізм усвідомлення індивідом чи групою того, як
їх насправді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи.
Самооцінка особистості – оцінка людиною своїх якостей, себе, рівня успішності власної
діяльності, сприйняття своєї особи іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини.
Самосвідомість – усвідомлення людиною себе самої як особистості: своєї діяльності як
члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис характеру, власних дій та вчинків, їх
мотивів, цілей, розумових, моральних, фізичних якостей тощо.
Самотність – психічний стан людини, який виявляється в дефіциті спілкування,
ізольованості від інших людей. Залишена наодинці з собою, людина відчуває ущербність,
незручність, тугу. Проте певна міра усамітнення – необхідна умова формування самосвідомості
людини.
Симпатія – почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось. Може виникати на
ґрунті природної привабливості, єдності суспільних ідеалів, світоглядних і моральних позицій.
Сім'я – це мала соціальна група людей, що заснована на шлюбі та(чи) кровній
спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги.
Соціалізація – процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним
соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної
життєдіяльності в певному суспільстві.
Соціальна група – відносно стійка сукупність людей, пов’язаних між собою спільними
цінностями, цілями, системою взаємин, взаємовпливів і включених до типових форм діяльності.
Соціальна психологія – це наука про взаємозв’язок соціального і психічного, їх
взаємодію, взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільноти; про соціальнопсихологічні явища, які виникають в процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і
групу.

Соціальна установка – детермінована минулим досвідом психологічна готовність
індивіда до певної поведінки стосовно конкретних об'єктів, до вироблення його суб'єктивних
орієнтацій як члена групи (суспільства) щодо соціальних цінностей, об'єктів тощо.
Соціально-психологічний тренінг – це форма спеціально організованого спілкування,
психологічний вплив якого ґрунтується на активних методах групової роботи.
Соціометрія – методика дослідження системи неформальних стосунків в певній групі в
певний момент її існування. В основі лежить вимірювання відносин симпатій – антипатій,
прийняття – неприйняття людьми одне одного, прихильностей, уподобань стосовно один
одного.
Спілкування – процес взаємозв’язку і взаємодії спільнот, суб’єктів, в якому відбувається
обмін діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями та навичками, а також
результатами діяльності.
Сприймання – це психічний процес відображення людиною предметів і явищ у цілому, в
сукупності всіх їх якостей і властивостей при безпосередньому їх впливі на органи чуттів;
сукупність відчуттів.
Спрямованість – це система мотивів, що впливає на діяльність особистості, визначає її
вибір, рівень самореалізації.
Старіння – закономірний процес фізіологічних та психологічних змін, які відбуваються з
віком.
Старість – це одна з послідовних стадій розвитку людини, яка відрізняється від інших
інтенсивністю руйнівних процесів, що неминуче приводять до припинення існування життя.
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.
Стиль сімейного виховання – це сукупність батьківських установок, методів виховання
та способів взаємодії з дитиною.
Страх – гостра негативна емоція, котра виникає в умовах біологічної чи соціальної
загрози життю індивіда; має різні ступені інтенсивності: переляк, афект тощо.
Стрес – емоційний стан особистості, психічна перенапруга в гострій, загрозливій ситуації,
що може сприяти шоковому стану; захисна реакція організму на будь-який збуджувальний
фактор.
Сублімація – перерозподіл психічної енергії. З точки зору психоаналізу психічна енергія
неусвідомленого може сублімуватися, трансформуватися в енергію різних видів діяльності, які
прийнятні для суспільства і людини (творчість, мистецтво, суспільна активність, трудова
активність).
Судово-психологічна експертиза (СПЕ) - одна з головних форм практичного
застосування спеціального психологічного пізнання в кримінальному процесі. Загальний
предмет СПЕ – особливості психічної діяльності, дослідження яких має значення для
встановлення істини за кримінальними справами.
Суїцидальна поведінка – це поведінка, вмотивована усвідомленим бажанням вбити себе
з метою позбутися психічного болю.
Темперамент – найголовніша характеристика нервової системи людини, що визначається
інтенсивністю, швидкістю здійснення психічної діяльності, в емоційному тонусі
життєдіяльності, сприйнятті індивідом зовнішніх подразників.

Тести (від англ. test – проба, випробування, дослідження) – в психології та педагогіці
система питань чи завдань, що дозволяє здійснити тестове дослідження.
Тривожність – емоційний стан людини, який виникає в умовах ймовірних несподіваних
ситуацій: як при відстроченні, затримці приємних ситуацій, так і при очікуванні
неприємностей. Тривожний стан людини характеризується стурбованістю, побоюванням,
тугою.
Упевненість – психічний стан людини, коли в неї сумніви зведені до мінімуму або й
зовсім відсутні. У. будується на знанні, тісно пов’язана з переконанням, однак переконання має
цілком визначену практичну спрямованість, воно спонукає людину здійснити те, у чому вона
впевнена.
Установка – стан готовності до певної активності, спрямованої на задоволення тієї чи
іншої потреби.
Учіння – це діяльність учня (студента), спрямована на свідоме засвоєння знань, умінь та
навичок
Уява – процес створення людиною на основі досвіду образів об’єктів, яких вона ніколи не
сприймала, своєрідна форма відображення людиною дійсності, в якій виявляється активний
випереджальний характер пізнання нею світу.
Фантазія – процес створення людиною нових образів на основі пережитого. Суто
людська психічна властивість, необхідний компонент творчої діяльності. Ф. тісно пов’язана з
мрією і уявою. Може бути реалістичною і пустою, беззмістовною. Здатність до фантазії –
важлива умова творчості.
Фобії – нав’язливі страхи, які людина не в змозі переборювати.
Фрустрація – негативний стан організму, почуття, які виникають при блокуванні цілей,
що їх особистість намагається досягнути, почуття розчарування, крах надії.
Характер – комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її
поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, до інших, до самої себе.
Хвилювання – емоційний психічний стан людини, зумовлений підвищеним збудженням
нервової системи, перевантаженням її позитивними або негативними переживаннями.
Цінність – поняття, що фіксує позитивне або негативне значення будь-якого об’єкта чи
явища для суб’єкта.
Чутливість – здатність аналізатора реагувати на дію адекватного подразника, відчувати
його.
Шизофренія – психічна хвороба, виявляється у своєрідних змінах психіки людини. Іноді
виникає в період статевого дозрівання. Легкі й початкові форми Ш. піддаються лікуванню.
Щастя – граничне інтенсивне переживання людиною універсальності і глибини
затвердження свого буття, максимальної відповідності наявного найзаповітнішим бажанням і
мріям, моральна і емоційна насолода життям. Щ. відрізняється від найвищих ступенів
задоволення саме соціально-етичним змістом.
Щирість – відвертість, правдивість; морально-психологічна риса людини, протилежна
лицемірству, вона характеризує не зміст діяльності і стосунків людини, а їх відповідність
мотиву, емоційну безпосередність.
Юридична психологія – науково-практична дисципліна, яка вивчає психологічні
закономірності системи «людина-право» і розробляє рекомендації, які спрямовані на
підвищення ефективності цієї системи.

