
Міністерство освіти і науки України 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

 

Інститут педагогіки та психології 

 

 

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 

 

 

 

 

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки 

Спеціальність:7.03010201 Психологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



Зміст 

 

1. Організаційна структура психолого-педагогічного відділення  

Інституту педагогіки та психології…………………………………………………………3 

2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг  

та сертифікатів про акредитацію……………………………………………………………5 

3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на  

факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та  

терміну навчання……………………………………………………………………….…....8 

4. Умови для навчання (коротка інформація про  

матеріально-технічну базу)………………………………………………………………...11 

5. Основні методи викладання і навчання, що використовуються в  

навчальному процесі, способи оцінювання знань студентів…………………………….14 

6. Графік навчального процесу……………………….………………………………...16 

7. Структурно-логічна схема………………………...…...……………………………..16 

8. Копія робочого навчального плану……………………….……………………….…18 

9. Анотації дисциплін……………………………………….…………………………...19 

10. Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців спеціальності……....30 

11. Глосарій термінології із дисциплін, які читаються на кафедрі………………..…..33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



СКЛАД КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

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

кафедри; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Гончаровська Галина Федорівна – викладач;  

15. Пацула Ірина Несторівна – викладач; 

16. Чіп Руслана Степанівна – викладач; 

17. Вовк Валентина Олегівна – старший лаборант, викладач. 

 

e) Координатор інституту педагогіки та психології  

кандидат психологічних наук, доцент І.М.Чорна  

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

ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки 

Спеціальність: 7.03010201 Психологія 

Ліцензійний обсяг:35/50 

Термін навчання – 1 рік 

 



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 спеціальності  7.03010201 – Психологія складається із 10 аудиторій 

(загальна кількість місць –  465). 

Академічні заняття з психологічних дисциплін проводяться у навчальних аудиторіях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet); № 234; 

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

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

 корпусу гуртожитку № 2: № 821; № 826; 

 корпусу № 7: № 701; № 702; № 705. 

Цей аудиторний фонд задовольняє потреби кафедри, окрім цього використовуються інші 

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

придатні для експлуатації. 

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 інформаційно-

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

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

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



розміщена необхідна наочність для занять у вигляді 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 спеціальності 7.03010201 – Психологія. 

На психолого-педагогічному 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 навчально-

виховного 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 7.03010201 – 

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 проектно-

конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчального курсу і завершується складанням підсумкового екзамену чи заліку. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в 

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

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

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

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з 

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

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

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

Зміст самостійної роботи по кожній навчальній дисципліні визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача. 

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

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

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним 

обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно-

обчислювальною технікою тощо. Студентам також рекомендується для самостійного 

опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення 

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

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

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

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

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



методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику 

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

результати самостійної навчальної роботи кожного студента. 

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

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

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

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

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

відводиться 2 кредити навчального часу студента.   

Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін здійснюється з використанням 

кредитно-модульної системи. Підсумкова оцінка формується з врахуванням результатів 

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

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

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

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

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

формі диференційованого заліку (за 100 бальною шкалою).   

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

65-74 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає: 

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

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

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

самостійного вибору студента – 12 кредитів ЄКТС; переддипломна практика – 8 кредитів 

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

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) 

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

практики, проходження державної атестації. Оцінка державної атестації виставляється комісією 

із доцентів кафедри, головою якої є доктор психологічних наук. 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

7.03010201-Психологія 

 
 

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Cтруктурно - логічна схема 

напряму підготовки 7.03010201 Психологія 

 

№ 

з/

п 

Назва дисципліни 
Навчальний 

рік 

Кредити 

ECTS 
Години Екзамен Залік 

1семестр 

1 Психологічний супровід 

учнів з 

розладами емоційної сфери 

2013/2014 3 108 е  

2 Сімейне консультування 2013/2014 3 108 е  

3 Психолого-педагогічне 

консультування в 

реабілітаційних центрах 

2013/2014 3 108  з 

4 Психологічний супровід 

дітей з функціональними 

обмеженнями 

2013/2014 3 108  з 

5 Основи психосоматики 2013/2014 3 108  з 

6 Дошкільна психологія 2013/2014 2 72  з 

7 Інноваційні технології 

професійної діяльності 
2013/2014 2 72  з 

8 Охорона праці в галузі 2013/2014 1 36  з 

9 Цивільний захист 2013/2014 1 36  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 

10 Організація психологічної 

просвіти 
2013/2014 2 72  з 

11 Основи сугестопедії 2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента 

12 Психологія спорту 2013/2014 3 108  з 



13 Ігрова психотерапія 2013/2014 3 108  з 

14 Психологія волонтерської 

діяльності* 
2013/2014 3 108  з 

2семестр 

1 Основи теорії і практики 

арттерапії 
2013/2014 4 144 е  

2 Етнопсихологія 2013/2014 3 108 е  

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 

3 Патопсихологічна 

діагностика дітей з 

відхиленнями у розвитку 

2013/2014 2 72  з 

4 Управлінське 

консультування 
2013/2014 2 72  з 

5 Психологія успіху 2013/2014 2 72  з 

6 Психологія підприємницької 

діяльності* 
2013/2014 2 72  з 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента 

7 Психологія материнства 2013/2014 3 108  з 

8 Формування здорового 

способу життя 
2013/2014 3 108  з 

 Практика      

9 Переддипломна практика 2013/2014 8 288 +  

 Підсумкова державна 

атестація 
     

10 Дипломна робота/ 

Комплексний іспит 

«Психологія» 

2013/2014 2 72 +  

 Всього кредитів ЕСТS  60 2160 6 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

7.0302010201Психологія

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

7.0302010201 Спеціаліст психології 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки. 

 

1. Охорона праці в галузі. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) уміння та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також 

в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти. 

Завдання: 

у науково-дослідній діяльності: 

 готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і 

небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 

у технологічній діяльності: 

 обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 

 участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних 

захворювань; 

 розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з 

ліквідації наслідків аварій на виробництві. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

 здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій; 

 здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці; 

 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві; 

 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці у виробничому колективі. 

у проектній діяльності: 

 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів 

праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та 

наукових досягнень в галузі охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 

 розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці. 

у консультаційній діяльності: 

 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці; 

 готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації. 



Форма контролю: залік 

2. Цивільний захист.  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: 

 ознайомити з системою Цивільного захисту України та її завданнями; 

 формувати вмінь та навичок правильно  класифікувати надзвичайні ситуації за 

масштабами поширення, видом та часом протікання; 

 вчити вмінню прогнозувати ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, 

запобігати їх виникненню, визначати засоби і способи захисту людей; 

 навчити вмінню оцінювати обстановку при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій, розв'язанні типових задач прогнозування обстановки та прийняття оптимальних 

рішень на мінімізацію їх наслідків; 

 формування організаційно – методичних навичок проведення занять в школі з 

тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини; 

 виховання впевненості щодо застосування  та ефективності отриманих знань, вмінь 

та навичок з курсів Безпека життєдіяльності та Цивільний захист 

Завдання:  

1. Мати компетенцію з організації роботи за правилом, зразком, інструкцією, алгоритмом 

дій тощо з реалізації заходів за планами з попередження і реагування на НС в різних режимах 

діяльності єдиної системи цивільного захисту. 

2. Володіти основами розробки планів реагування на НС; інженерно-технічних заходів ЦЗ 

у своїй галузі; галузевих норм та правил безпеки об’єктів і продукції (робіт, послуг) з 

урахуванням ризику виникнення НС. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій (НС). 

2. Засоби та методи аналізу НС. 

3. Оцінка обстановки у НС. 

4. Цивільний захист та ЦО.  

5. Оцінка стійкості роботи об’єкта господарювання. 

Форма контролю: залік 

 

3. Інноваційні технології професійної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: вивчення теоретико - методичних основ та формування здатності 

практичного використання освітніх технологій у професійній діяльності  психолога.  

Завдання: 

1. Ознайомити студентів з новими підходами щодо визначення поняття «освітні 

технології», їх класифікаціями та структурами. 

2. Ознайомити студентів із навчальними, виховними, соціально-виховними технологіями, 

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

3. Сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів 

гуманістичної педагогічної взаємодії.  

4. Ознайомити студентів з технологіями педагогічної діагностики в процесі навчання та 

виховання. 



5. Дослідити використання елементів історичного педагогічного досвіду в сучасних 

освітніх технологіях. 

6. Формувати у студентів уміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) 

технології в професійній діяльності. 

7. Формувати у студентів уміння використовувати інформаційні технології для вирішення 

професійних проблем. 

8. Розвивати у майбутніх учителів здатність згуртування дитячого колективу через 

упровадження виховної технології «Формування колективу класу», оволодіти навчальними 

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

для розвитку в школярів психічних якостей, соціальної адаптації в суспільстві. 

9. Навчити студентів розробляти навчальні й виховні проекти, реалізовуючи соціальні та 

навчальні функції. 

10. Опанувати технологію професійно-педагогічного саморозвитку, стимулювати 

професійне самовиховання та прагнення бути успішним у професійній діяльності.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 

2. Педагогічне цілетворення  в освітніх педагогічних процесах 

3. Педагогічна діагностика в освітніх системах і технологіях 

4. Сучасні виховні технології в системі педагогічних технологій 

Форма контролю: залік 

 

2. Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки. 

 

1. Основи теорії і практики арт-терапії. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

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

застосування арт-терапевтичних технологій у психологічній практиці. 

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

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

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

навички застосування арт-терапевтичних технологій з метою вирішення психологічних 

проблем. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ у теорію арт-терапії: основні поняття.  

2. Символ та його застосування у сучасній арт-терапії.  

3. Діагностичний потенціал арт-терапевтичних технік.  

4. Види арт-терапії. 

5. Арт-терапія з різними клієнтськими групами.  

Форма контролю: іспит 

 

2.Етнопсихологія. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: розширення знань майбутніх психологів з питань національно – 

психологічних властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб життя, вдачу 



(ментальність), а також розкриття соціально – психологічних механізмів творення і розвитку 

нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу. 

Завдання: ознайомити студентів з історією становлення етнопсихології та методами її 

дослідження, розкрити зміст основних етнопсихологічних категорій, ознайомити із 

механізмами функціонування і прояву етнопсихологічних феноменів, психологічною 

специфікою етнічних конфліктів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знання. 

2. Історія виникнення та становлення етнопсихології.  

3. Проблема етносу та нації в етнопсихології.  

5. Статичні характеристики етносу. Ч.1. 

6. Етнопсихологія українців. 

7. Динамічні характеристики етносу. Ч.1. 

8. Динамічні характеристики етносу. Ч.2. 

Форма контролю: іспит 

 

3. Психологічний супровід учнів з розладами емоційної сфери. 

Статус:нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: знайомство майбутніх психологів із методами первинної психолого–

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

оволодіння студентами практичними навичками, здійснення психологічного супроводу цієї 

категорії дітей. 

Завдання: вивчити психологічні причини розладів емоційної сфери; проаналізувати 

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

різними віковими категоріями дітей з розладами емоційної сфери навчити студентів розробляти 

модель програми супроводу  особистості з розладами емоційної сфери. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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

2. Основні напрямки психологічної допомоги дітям з порушеннями у розвитку.Ч.2. 

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

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

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

6. Психологічний супровід учнів молодшого шкільного віку з порушеннями емоційної 

сфери. 

7. Психологічний супровід підлітків та старшокласників з порушеннями емоційної сфери 

Ч.1 

8. Психологічний супровід підлітків та старшокласників з порушеннями емоційної сфери 

Ч.2 

Форма контролю: іспит 

 

4. Сімейне консультування. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: навчити студентів аналізувати феномени, пов’язані із сімейним життям, 

з наукових позицій; сформувати у студентів базові установки щодо організації та проведення 

консультаційної бесіди з сімейних проблем. 



Завдання: ознайомити студентів зі змістом сімейного консультування як видом 

практичної діяльності психолога; озброїти знаннями про основні підходи до психологічного 

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

пов’язаних з різними аспектами сімейного життя. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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

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

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

4. Психодіагностика у сімейному консультуванні. 

5. Методи і техніки роботи з сім’єю. 

6. Особливості консультаційної психологічної допомоги у контексті вирішення сімейних 

та подружніх конфліктів. 

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

Форма контролю: іспит 

 

5. Психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: посилення у підготовці психологів знань про труднощі і організацію 

роботи психолога в реабілітаційних центрах; оволодіння прийомами психолого-педагогічного 

консультування клієнтів у реабілітаційних центрах. 

Завдання:  

1. Ознайомити з теоретичними та практичними аспектами психолого-педагогічного 

консультування в реабілітаційних центрах. 

2. Поінформувати про правила та принципи проведення психолого-педагогічних 

консультацій в реабілітаційних центрах, створення реабілітаційних програм. 

3. Забезпечити засвоєння методів організації системної комплексної допомоги клієнтам 

реабілітаційних центрів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні основи реабілітації та роль психолого-педагогічного консультування в 

реабілітаційному процесі. 

2. Організація реабілітаційного процесу. 

3. Психологія інвалідності. 

4. Роль психосоціальної роботи в процесі компенсації, корекції та реабілітації. 

5. Соціальна реабілітація окремих категорій інвалідів. 

6. Професійна реабілітація. 

7. Дезадаптація та патохарактерологічні особливості осіб з обмеженими можливостями 

здоров’я. 

Форма контролю: залік 

 

6. Психологічний супровід дітей з функціональними обмеженнями. 

Статус:нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: розширення знань майбутніх практичних психологів щодо особливостей 

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

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

психологічного супроводу цієї категорії дітей. 



Завдання: познайомити студентів з предметом і завданнями психологічного супроводу 

дітей з обмеженими функціональними особливостями;розкрити особливості розвитку дітей з 

основними сенсорними порушеннями та порушеннями опорно-рухового апарату;познайомити 

студентів з специфікою організації психологічного супроводу різних категорій дітей з 

обмеженими функціональними можливостями;формувати у студентів прийоми і навички 

психологічного супроводу дітей з різними видами сенсорних порушень та порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні основи психологічного супроводу дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

2. Технології навчання та виховання дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

3. Психологічний супровід дітей з порушеннями зору. 

4. Психологічний супровід дітей з порушеннями слуху і мови. 

5. Психологічний супровід дітей з комплексними порушеннями. 

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

прогресуючою м’язовою дисфункцією (міопатією). 

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

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

Форма контролю: залік 

 

7. Основи психосоматики. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: знайомство майбутніх психологів з основними теоретичними 

положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психосоматики; 

розвиток конкретних умінь та навичок, відпрацювання технік, необхідних для подальшої 

успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів. 

Завдання: ознайомити студентів з причинами виникнення та перебігу основних 

психосоматичних захворювань в руслі різних напрямків; обґрунтувати роль та місце 

психотерапії при лікуванні розладів психосоматичного характеру; сформувати навички 

проведення психодіагностичної роботи з пацієнтами  з психосоматичними розладами. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальна психосоматика. 

2. Переживання емоційних станів при психосоматичних захворюваннях. 

3. Психосоматичні теорії та моделі. 

4. Особливості психосоматики в позитивній психотерапії. 

5. Діагностика у психосоматиці. 

6. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях.Ч.1. 

7. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях.Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

8. Дошкільна психологія. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: ознайомлення студентів із особливостями психічного розвитку і 

формування особистості дітей раннього та дошкільного віку; оволодіння студентами знаннями 



про особливості роботи психолога із даною категорією дітей; формування вміння підбирати 

відповідні діагностичні методики та  ефективно їх використовувати в необхідних практичних 

ситуаціях. 

Завдання: актуалізувати знання студентів про принципи проведення діагностичного 

інтерв’ю з дітьми-дошкільнятами; принципи складання корекційно-розвивальних програм; 

виявити рівень знань студентів щодо особливостей використання ігрової терапії у роботі з 

дітьми дошкільного  віку; особливостей організації роботи дошкільного закладу та роль 

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

обов’язки та кваліфікаційні вимоги. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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

2. Психологічні особливості  розвитку дітей раннього віку. 

3. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. 

4. Напрямки професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого      

дошкільного закладу. 

5. Формування колективу в ДНЗ. Психологічний супровід творчого педагогічного 

колективу. 

Форма контролю: залік 

 

Вибіркові навчальні дисципліни. 

3. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу. 

 

1. Патопсихологічна діагностика дітей з відхиленнями у розвитку.  

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: посилити у підготовці практичних психологів знання про труднощі, 

особливості навчання дітей з певними особливими проблемами у психіки, оволодіння 

прийомами комплексної допомоги їм. 

Завдання: ознайомлення з теоретичними, практичними аспектами профілактики, 

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

набутими дефектами сенсорної, інтелектуальної, емоційної сфер; засвоєння методів організації 

системної комплексної допомоги таким особам. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет, завдання, принципи патопсихологічного дослідження дітей.  

2. Методи дослідження психічного розвитку аномальних дітей. 

3. Загальні закономірності аномального розвитку дітей. Параметри, класифікація 

основних видів дизонтогенезу. 

4. Особливості атипового психічного розвитку дитини. 

5. Специфіка порушень  інтелекту та мовлення при відхиленнях психічного розвитку 

дитини. 

Форма контролю: залік  

 

2. Організація психологічної просвіти.  

Статус:дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: оволодіння студентами сучасних знань про моделі організації 

психологічної просвіти, особливості їх впровадження в межах роботи психологічної служби. 



Завдання: Ознайомити студентів з особливостями проведення психологічної просвіти; 

формувати у студентів вміння та навички проведення психологічної просвітницької роботи з 

різними клієнтськими групами. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Професійна підготовка психолога до здійснення психологічної просвіти. 

2. Особливості організації та проведення просвітницького тренінгу. 

Форма контролю: залік 

 

3. Управлінське консультування. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: формування готовності майбутніх фахівців у галузі практичної 

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

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

ефективної діяльності у сфері управлінського консультування. 

Завдання: ознайомити студентів зі змістом управлінського консультування як видом 

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

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

з різними аспектами організаційного розвитку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основи сучасного управлінського консультування. 

2. Організації та організаційна теорія. 

3. Організація консультаційного процесу у контексті здійснення психологічного 

супроводу організації.  

4. Коучинг як стиль менеджменту. 

Форма контролю: залік 

 

4. Психологія успіху. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: ознайомлення з елементами теорії психології, виходячи з досягнень 

попередньої і сучасної теоретичної думки; стратегіями ефективної комунікації; психологічними 

особливостями самопрезентації в працевлаштуванні, вчаться навичкам самоаналізу, 

самопізнання і установки на успіх. 

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

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

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

майбутньому. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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

особистості. 

2. Успіх в теорії мотивації досягнення. 

3. Особливості успішної особистості. 

Форма контролю: залік 

 

5. Основи сугестопедії. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 



Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: ознайомити із теоретичними засадами і 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 сугустопедії. 

Форма контролю: залік 

 

6. Психологія підприємницької діяльності. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 2 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. Психологічні вимоги до особи підприємця. 

4. Підприємницька організація: характерні ознаки та закономірності розвитку. 

5. Психологічна та професійна підтримка підприємницьких груп та організацій. 

Форма контролю: залік  

 

4. Цикл дисциплін самостійного вибору студентів. 

 

1. Психологія материнства. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: оволодіння студентами знань про материнство, психологічну готовність 

до народження дитини, психологічний супровід сім’ї. 

Завдання: ознайомити студентів з теоретичними основами дослідження проблеми 

материнства у психології; надати інформацію щодо розвитку материнської сфери, стилів 

виховання у сім’ї впливу батьківського ставлення на особистісний розвиток дитини; формувати 

вміння та навички діагностики розвитку материнської сфери, стилів батьківського виховання, 

просвітницької роботи з батьками та майбутніми батьками. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології.  



2. Материнство в аспекті перинатальної психології. 

3. Роль батьків у становленні особистості дитини. 

4. Моделі психологічного супроводу батьківства. 

Форма контролю: залік 

 

2. Психологія спорту. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

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 післястартові 

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 післястартові 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. Зміст психологічного забезпечення спортивної діяльності.   

Форма контролю: залік 

 

3. Формування здорового способу життя. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: навчити студентів підтримувати типові форми і способи повсякденної 

життєдіяльності людини, що закріплюють і вдосконалюють резервні можливості організму, 

забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних та професійних функцій, 

незалежно від політичних, економічних і соціально-психологічних ситуацій. 

Завдання:  

1. Розробка й реалізація уявлень про здоров’я, побудова діагностичних моделей і методів 

його оцінки та прогнозування. 

2. Кількісна оцінка рівня здоров’я практично здорової людини, його прогнозування, 

характеристика образу та якості її життя, розробка на цій основі систем скринінгу і моніторингу 

за станом здоров’я індивіда, формування індивідуальних оздоровчих програм. 

3. Формування „психології ” здоров’я, мотивації до корекції образу життя індивідом із 

метою закріплення здоров’я. 

4. Реалізація індивідуальних оздоровчих програм, первинної та вторинної профілактики 



захворювань, оцінка ефективності оздоровчих заходів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття “ здоров’я ”. Фактори, що обумовлюють здоров’я людини. 

2. Діагностика індивідуального здоров’я. Деякі аспекти психічного здоров’я. 

3. Формування здорового способу життя – основа довголіття. 

4. Репродуктивне здоров’я та хвороби, що передаються статевим шляхом. 

5. Оздоровлення, механізми управління здоров’ям. 

6. Функції органів травлення. Принципи оздоровчого харчування. 

7. Механізми оздоровлення дихальної та серцево-судинної системи.Ч.1. 

8. Механізми оздоровлення дихальної та серцево-судинної системи.Ч.2. 

9. Медико-соціальні проблеми наркотизму. Ч.1. 

10. Медико-соціальні проблеми наркотизму. Ч.2. 

11. Види та форми насильницької поведінки. Ч.1. 

12. Види та форми насильницької поведінки. Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

4. Ігрова психотерапія. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: ознайомити студентів з теоретичними та практичними основами ігрової 

терапії, особливостями ігротерапевтичного процесу та вимогами до інструментарію; озброїти 

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

Завдання: розкрити основні теоретичні підходи до розуміння ігрової психотерапії; 

висвітлити суть ігротерапевтичного процесу; ознайомити з особливостями ігротерапевтичного 

інструментарію; висвітлити особливості сімейної ігрової психотерапії. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Ігрова психотерапія як метод психотерапевтичного та психокорекційного впливу. 

2. Основні напрямки сучасної ігрової психотерапії.  

3. Теоретичні основи ігрової психотерапії 

4. Інструментарій групової терапії. 

5. Компетенції та компетентності психолога - ігротерапевта. 

Форма контролю: залік 

 

5. Психологія волонтерської діяльності. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: проаналізувати особливості розвитку волонтерського руху, розкрити 

його функції та роль в соціальному житті суспільства, у становленні особистості майбутнього 

психолога; сприяти розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок 

усвідомленої та активної побудови власного життя. 

Завдання: з’ясувати роль та функції волонтерів у сфері соціальної роботи, окреслити 

коло їх діяльності в організації; ознайомитися з існуючими механізмами залучення людей до 

волонтерської діяльності та способами їх заохочення; навчитися складати волонтерські 

програми та здійснювати управління діяльністю добровільних помічників; відпрацювати 

навички спілкування з майбутніми клієнтами, спілкування з професіоналами в обраній 

спеціальності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 



1. Феномен волонтерства. Природа волонтерської діяльності. 

2. Особистісний потенціал як умова успішної волонтерської діяльності. 

3. Стратегічний підхід до організації діяльності волонтерських груп. 

4. Управління діяльністю волонтерів. 

5. Комунікативна компетентність волонтера. 

6. Особливості роботи в команді. 

7. Способи вирішення конфліктних ситуацій у волонтерській групі. 

8. Діяльність волонтерів в умовах вуличного простору. 

Форма контролю: залік 

 

Переддипломна практика 

Дипломна робота 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 

 

Випускник повинен : 

знати: 

 вимоги безпеки праці у галузі освіти; 

 інженерно-технічні заходи ЦЗ у своїй галузі;  

 теоретико-методичні основи  формування здатності практичного використання 

освітніх технологій у професійній діяльності  психолога;  

 теоретичні основи арт-терапії, сучасні арт-терапевтичні технології; 

 методи дослідження у етнопсихології; 

 основні статичні характеристики етносу; 

 шляхи поведінки в етнічному конфлікті;  

 шляхи подолання етнічних конфліктів; 

 сучасні проблеми психологічного супроводу осіб з порушеннями емоційної сфери; 

 класифікацію та характеристику емоційних розладів; 

 основні відмінності сімейного консультування від індивідуального та групового;  

 теоретичні моделі, які визначають практичну діяльність сімейного консультанта в 

сучасній психотерапевтичній практиці;  

 основні парадигми психодіагностики сім’ї та найбільш поширені техніки, які 

застосовуються у роботі з сім’ями; 

 особливості організації роботи психолога в реабілітаційних центрах; 

 патохарактерологічні особливості осіб з обмеженими можливостями здоров’я; 

 основні категорії дітей з функціональними обмеженнями, їх характеристики; 

 причини порушень емоційно-вольової, особистісної сфери у дітей з 

функціональними обмеженнями; 

 причини виникнення та перебігу основних психосоматичних захворювань в руслі 

різних напрямків; 

 психосоматичні теорії та моделі; 

 закономірності та особливості особистісного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку; 



 особливості організації роботи дошкільного закладу та роль психолога в навчально-

виховному процесі дошкільного навчального закладу, його посадові обов’язки та кваліфікаційні 

вимоги; 

 основні категорії дітей з порушеннями психічного розвитку; 

 причини виникнення вроджених та набутих психічних аномалій; 

 вікову динаміку розвитку дітей з відхиленнями у психіці та поведінці; 

 особливості організації психологічної просвіти з різними клієнтськими групами; 

 форми та засоби психологічної просвіти, передумови успішного публічного виступу; 

 основні відмінності управлінського консультування від індивідуального та 

групового;  

 алгоритм консультування менеджерів різних ланок; 

 сутність, особливості, структуру механізму навіювання та самонавіювання, гіпнозу 

як особливого стану людської свідомості;  

 історію становлення уявлень про методи психічної регуляції та саморегуляції; 

 теоретичні аспекти вивчення материнства у психоаналітичній, гуманістичній, 

культурологічній парадигмі;  

 особливості розвитку материнської сфери в онтогенезі; 

 зміст та предмет вивчення психології спорту;  

 наукові методи, які застосовуються в психології спорту;  

 психологічні та соціально-психологічні закономірності особистості спортсмена та 

спортивної діяльності;  

 фактори, що обумовлюють здоров’я людини; 

 особливості діагностики індивідуального здоров’я; 

 фактори формування та збереження здоров’я; 

 особливості оздоровлення, механізми управління здоров’ям; 

 основні види та форми ігрової психотерапії; 

 особливості проведення групових та індивідуальних занять;  

 досвід відомих ігротерапевтів в рамках директивної та недирективної ігрової 

психотерапії; 

 функції та роль волонтерського руху в соціальному житті суспільства, у становленні 

особистості майбутнього психолога; 

 стратегічний підхід до організації діяльності волонтерських груп. 

 

вміти: 

 застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на 

робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; 

 забезпечувати моніторинг та визначення рівня небезпеки в надзвичайних ситуаціях; 

 вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) технології в професійній 

діяльності; 

 використовувати інформаційні технології для вирішення професійних проблем; 

 розробляти навчальні й виховні проекти, реалізовуючи соціальні та навчальні 

функції;  

 організувати процес вирішення різноманітних психологічних проблем дітей та 

дорослих з використанням арт-терапії;  

 створювати умови для творчого самовираження клієнтів;   



 моделювати  програми корекційно-розвивальної роботи з використанням арт-терапії; 

 використовувати діагностичні методики для вивчення етнічних феноменів; 

 здійснювати аналіз причин етнічних конфліктів; 

 вміти використовувати адекватні стратегії поведінки в етнічному конфлікті; 

 планувати діагностичну, корекційно-розвивальну, консультаційну, профілактичну, 

просвітницьку роботу з різними віковими категоріями дітей з розладами емоційної сфери; 

 здійснювати психотерапевтичні та психокорекційні впливи, спрямовані на розвиток, 

формування певних якостей особистості; 

 аналізувати консультаційні ситуації, пов’язані з труднощами, які виникають у 

сімейній взаємодії;  

 висувати гіпотези щодо причин появи цих труднощів; визначати об’єкт 

психологічної допомоги;  

 адекватно добирати психодіагностичний та психокорекційний інструментарій;  

 визначати форми та методи роботи з сім’єю; 

 вміти застосовувати прийоми психолого-педагогічного консультування клієнтів у 

реабілітаційних центрах; 

 проводити психолого-педагогічні консультації в реабілітаційних цетрах; -

створювати реабілітаційні програми; 

 планувати програми супроводу дітей з функціональними обмеженнями; 

 надавати консультаційну, профілактичну та просвітницьку допомогу дітям з 

функціональними обмеженнями та їх оточенню; 

 проводити психодіагностичну роботу з пацієнтами  з психосоматичними розладами; 

 підбирати методики для проведення досліджень пізнавальної сфери, емоційно-

афективної сфери, вольових можливостей дитини-дошкільника;         -проводити індивідуальні 

та групові консультації з батьками, вихователями дошкільного закладу та розробляти відповідні 

для них рекомендації; 

 проводити просвітницьку психологічну роботу з персоналом дошкільного закладу; 

 володіти основами диференційної діагностики відхилень у психічному, 

особистісному розвитку дітей; 

 визначати основні форми та методи психокорекційної, виховної роботи, спрямованої 

на вдосконалення різнобічних  психологічних можливостей дітей; 

 організовувати та проводити просвітницький тренінг; 

 виготовляти психологічні: рекламу, буклет,  газету; 

 виступати публічно; 

 системно поєднувати знання з фундаментальних, фахових та практично-

орієнтованих психологічних дисциплін при здійсненні практичної діяльності психолога-

консультанта з питань організаційного розвитку; 

 аналізувати консультаційні ситуації, пов’язані з труднощами, які виникають в 

організаційній взаємодії; висувати гіпотези щодо причин появи цих труднощів;  

 визначати об’єкт психологічної допомоги;  

 адекватно добирати психодіагностичний та психокорекційний інструментарій;  

 визначати форми та методи роботи з організацією; 

 володіти методами психічної регуляції та саморегуляції для подолання важких 

станів особистості;  

 використовувати прийоми вдосконалення індивідуальної техніки навіювання в стані 

бадьорості; 



 проводити діагностику розвитку материнської сфери,  стилів батьківського виховання, 

просвітницьку та корекційно-розвивальну роботу з батьками та майбутніми батьками; 

 використовувати теоретичні знання та практичні уміння з психології спорту в 

професійній діяльності щодо психологічного забезпечення спортивної діяльності та 

психорегуляції в спорті; 

 забезпечувати мінімальне накопичення наукових знань, необхідних для формування 

студентом власного здоров’я та індивідуальної програми здорового способу життя; 

 ліквідувати прогалини в базовій освіті щодо збереження і зміцнення здоров’я; 

 попереджувати негативні прояви поведінки студентів з урахуванням їх вікових 

особливостей;  

 адекватно використовувати різні ігри та іграшки для пізнання та прийняття дитиною 

себе та інших;  

 облаштовувати інтер’єр ігрової кімнати;  

 планувати та проводити ігротерапевтичні заняття; 

 залучати людей до волонтерської діяльності; 

 складати волонтерські програми та здійснювати управління діяльністю добровільних 

помічників.  

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА 

КАФЕДРІ. 

 

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). 

Арт-терапія — терапія мистецтвом.  

Архетип – (грец. άρχή (arche) — початок і грец. τυπος (typos) — тип, образ; прототип, 

праформа) — прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень. 

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. 

Батьківське ставлення – цілісна система різноманітних почуттів стосовно дитини, 

поведінкових стереотипів, що застосовуються у спілкуванні з дитиною, особливостей 

сприймання та розуміння характеру дитини та її вчинків. 

Відчуття – психічний процес, що полягає у відображенні мозком окремих властивостей та 

якостей предметів і явищ об’єктивного світу, а також станів організму при безпосередньому 

впливі подразників на відповідні органи чуттів. 

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. 



Ейфорія – психологічний стан піднесеного настрою, що не виправданий реальністю, 

об’єктивними причинами. Е. називають також стан некритичного вдоволення (безпричинна 

радість, безтурботність, надмірна веселість). 

Експресія (лат. expressio — вираження) – підкреслене виявлення почуттів, переживань; 

виразність. 

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. 

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 по-

особливому 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. 

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

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

значенням, що надається цьому членству. 

Етнічний стереотип – спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно 

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

поведінки, яка є типовою для представників певного етносу. 

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

поведінки людей, що визначаються їх національною належністю або етнокультурною 

спільністю, а також традиціями, що сформувались історично. 

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

одержання. 

Здібності – це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, 

трудовій, особливо науковій діяльності і є необхідною умовою її розвитку. 

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. 

Інвалід - це особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, 

травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до 

обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і 

посиленому соціальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів для 

забезпечення її законодавчо визначених прав. 

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. 

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. 



Коучинг – це окремий напрямок у сфері організаційного (управлінського) 

консультування, який передбачає індивідуальне консультування керівників для досягнення 

значущих цілей, підвищення ефективності планування, мобілізації внутрішнього потенціалу, 

розвитку необхідних здібностей та навичок, засвоєння передових стратегій одержання 

результату. 

Креативність – творчість, здатність до створення нового, оригінального. 

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. 

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

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

у формі материнської позиції. 

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

індивіда досягати успіхів і уникати невдач.  

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. 

Навчально-реабілітаційний центр - це загальноосвітній навчальний заклад, метою 

діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, 

зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення 

комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти 

відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.  

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. 

Організація  це соціальне утворення з визначеними межами, яке свідомо координується 

і функціонує на відносно простій основі для досягнення мети. 

Паніка – відчуття страху, розгубленості, невпевненості індивіда або соціальної групи. В 

П. домінують неусвідомлювані прояви. 

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. 

Почуття – це специфічно людські, узагальнені, стійкі переживання ставлення до потреб, 

задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції. 



Психічна готовність спортсмена - це стан спортсмена, набутий унаслідок результату 

підготовки (також і психологічної), який дозволяє досягти певних результатів у змагальній 

діяльності. 

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

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

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

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

породжують конфлікти спілкування. 

Психологічна готовність до материнства – специфічне особистісне утворення основою 

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

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 підготовка – це широке коло дій тренерів, спортсменів та менеджерів, які 

спрямовані на формування і розвиток психічних процесів та якостей особистості спортсменів і є 

необхідними для успішної тренувальної діяльності та виступів на змаганнях. 

Психологія спорту – це галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності психічної 

діяльності індивідів і груп в умовах спортивної діяльності (тренування, змагання, відновлення). 

Предметом її досліджень є: психологічне забезпечення спортивної діяльності (відбір, 

психодіагностика, психо-регуляція стану та поведінки спортсменів, психолого-педагогічні 

консультації тощо); психологічна підготовка спортсменів та команд до тренувальної та 

змагальної діяльності; постспортивна адаптація спортсменів і тренерів; управління соціально-

психологічними явищами у спорті; психологія жінки та чоловіка в спорті; дитячий спорт. 

Психолого-педагогічне консультування передбачає обговорення консультантом і 

клієнтом питань навчання і виховання дітей, підвищення педагогічної кваліфікації дорослих, 

вдосконалення педагогічного керівництва, управління дитячими та дорослими групами.  

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. 

Рефлексія – у соціальній психології механізм усвідомлення індивідом чи групою того, як 

їх насправді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи. 

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. 

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

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

унікальній взаємодії конкретних людей.  

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

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

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

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

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

сімейних проблем тощо).  



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. 

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). 

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. 

Умиротворення – стан  спокою. 

Управлінське консультування  це вид діяльності, спрямований на вирішення проблем 

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

управління господарською, інвестиційною та фінансовою діяльністю, оптимізації та 

підвищення ефективності діяльності компанії, а також проведення необхідних для цього 

аналітичної та дослідницької роботи. 

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

сил, що відповідає внутрішнім глибинним потребам людини і супроводжується переживанням 

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

досягненням бажаного соціального статусу.  

Установка – стан готовності до певної активності, спрямованої на задоволення тієї чи 

іншої потреби. 

Утома - ослаблення сил від посиленої діяльності, напруження 

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. 

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. 

 


