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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. 

 

 

 

 



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: 8.03010201 Психологія 

Ліцензійний обсяг: 15 

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 8.03010201 – 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 8.03010201 – 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. 

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 спеціальності 

8.03010201 – 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 – 11,5 кредитів ЄКТС; цикл професійно-практичної підготовки – 18,5 кредитів 

ЄКТС; цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу -9 кредитів ЄКТС; цикл 

дисциплін самостійного вибору студента-9 кредитів ЄКТС; науково-педагогічна практика - 8 

кредитів ЄКТС; магістерська робота - 4 кредита ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у 

випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної 

дисципліни, захисту магістерської 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 

8.03010201-Психологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Cтруктурно - логічна схема 

спеціальності: 8.03010201 «Психологія» 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Навчальний 

рік 

Кредити 

ECTS 
Години Екзамен Залік 

1семестр 

1 Психологія вищої школи 2013/2014 1 36 е  

2 Педагогіка вищої школи 2013/2014 1,5 54 е  

3 Філософія науки 2013/2014 1,5 54 е  

4 
Методика викладання 

психології у вищій школі 
2013/2014 4 144 е  

5 Охорона праці в галузі 2013/2014 1 36  з 

6 Цивільний захист 2013/2014 1 36  з 

7 
Основи наукових 

досліджень 
2013/2014 2 72  з 

8 

Інноваційні підходи до 

проблеми професійного 

самовизначення в 

психології 

2013/2014 3 108  з 

9 
Експериментальні методи в 

сучасній психології 
2013/2014 2,5 90  з 

10 Іноземна мова 2013/2014 1 36 - - 

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу 

   9 324   

11 
Комп’ютерні технології у 

психології 
2013/2014 3 108  з 

12 
Психологічна служба вищої 

школи 
2013/2014 3 108  з 

13 

Концептуальні підходи 

психологічної допомоги в 

кризових ситуаціях 

2013/2014 3 108  з 

14 Психологія успіху 2013/2014 3 108  з 

2 семестр 

1 Іноземна мова 2013/2014 1 36 е  

2 Психологія емоцій 2013/2014 4 144 е  

3 
Гуманістичні технології 

освіти 
2013/2014 3 108 е  

4 
Комп’ютерні інформаційні 

технології в освіті, науці 
 1,5 54  з 

5 Менеджмент в освіті  1 36  з 

6 
Правові основи діяльності 

вищих навчальних закладів 
 1 36  з 

Цикл дисциплін самостійного  вибору студента 

   9 324   

7 Методологія і теорія  3 108  з 



активного соціально-

психологічного навчання 

8 Психодидактика  3 108  з 

9 Психологія мотивації  3 108  з 

10 
Психологія 

підприємницької діяльності 
 3 108  з 

Практика 

11 
Науково-педагогічна 

практика 
 8 288 +  

 
Підсумкова державна 

атестація 
     

12 Магістерська робота  3 108 +  

 Всього кредитів ЕСТS  60 2160 9 14 

  

 

 

 

 

 



8. КОПІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

8. 0302010201 Психологія 

 
 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

8.0302010201 Магістр психології 

 

1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки. 

 

1. Психологія вищої школи. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: формування у майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного 

й системного розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної 

підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу.  

Завдання: 

1. Опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя 

людини. 

2. Усвідомлення психологічних закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців.  

3. Висвітлення психологічних проблем адаптації майбутніх фахівців до навчання у 

вищому навчальному закладі та організації учбової діяльності, виховання і спілкування 

студентів вишу. 

4. Засвоєння знань про психологічні особливості науково-педагогічної діяльності та 

шляхи її опанування.  

5. Розвиток у слухачів таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача 

вищої школи професійне значення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Психологія вищої школи як галузь психологічної науки. 

2. Загальна психологічна характеристика студентського віку. 

3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою 

освітою. 

4. Психологія студентської групи. 

5. Психологія навчальної діяльності студентів. 

6. Психологія виховання студентської молоді. 

7. Психологія професійно-педагогічної взаємодії в системі «викладач – студент». 

8. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.Ч.1. 

9. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.Ч.2. 

Форма контролю: іспит 

 

2. Педагогіка вищої школи. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Курс «Педагогіка вищої школи» передбачає засвоєння теоретичних основ 

організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі та наукових основ 

управління вищою школою; формування досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ 

і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі. 

Завдання курсу: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних 

знань; сформувати вміння застосовувати методи науково-педагогічного дослідження, 

конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої школи; 

аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі; 



забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у 

вищій школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі; особливості студентів як об’єктів та суб’єктів навчання; провідні концепції навчання та 

виховання; сучасні технології навчання у вищій школі. 

вміти: конструювати цілі, зміст, методи, засоби форми навчально-виховного процесу 

вищої школи; моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі; 

використовувати інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі.  

Форма контролю: іспит 

 

3 Філософія науки.  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності, 

структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем наукового 

знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, 

аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; 

ознайомити із загальними закономірностями  розвитку науки, її структурою, рівнями, 

методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та 

навики науково-дослідної роботи. 

Форма контролю: іспит 

 

4. Іноземна мова. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація. Мета: досягнення магістрантами такого рівня мовної компетенції, яка б 

дозволила їм правильно оформити необхідні ділові папери для працевлаштування чи навчання 

за кордоном, вести наукову дискусію, зробити доповідь з теми власного дослідження та 

обговорити питання, що стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними 

колегами. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сучасні засоби комунікації. Телефон, факс, електронна пошта. Пасивний стан. 

2. Оформлення ділових паперів при прийомі на роботу. Резюме. Інфінітив. 

3. Ділове листування. Структура та види ділових листів.  

4. Основи академічного письма. Комплекси з інфінітивом. 

5. Характерні особливості наукового стилю. Герундіальний комплекс. 

6. Правила написання тез, статті, анотації. Дієприкметник. 

7. План-проспект подання на грант дисертаційного дослідження. Комплекси з 

дієприкметником. 

Форма контролю: іспит 

 

5. 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 

 

6. Цивільний захист. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: ознайомити з системою Цивільного захисту України та її завданнями, 

формувати вміння та навички 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; формувати організаційно – методичні навички проведення занять в 

школі з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини; виховання 

впевненості щодо застосування  та ефективності отриманих знань, вмінь та навичок з курсу  

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 

 

7. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: формування у магістрантів системи знань, умінь і навичок, фахових 

компетентностей, необхідних для:кваліфікованого та ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій у 

навчальній та майбутній професійній діяльності; гуманізації навчального процесу, інтеграції 

навчальних предметів і диференціації навчання, надання навчальній діяльності дослідницького, 

творчого характеру. 

Завдання: у курсі передбачається формування у студентів знань та вмінь з теорії та 

практики організації та використання проектної технології у навчальному процесі. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній практиці. Сучасні 

інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані технології навчання. Метод проектів. 

2. Вибір теми навчального Проекту. Розробка Плану навчального проекту. Аналіз 

державних освітніх стандартів з потрібної галузі. Планування навчального проекту. 

3. Створення cписку інформаційних джерел. Авторське право. Правила бібліографічного 

опису друкованих та електронних джерел. Критичне оцінювання ресурсів Інтернету. 

Форма контролю:залік 

 

8. Менеджмент в освіті. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: Формування знань з вибору нових форм і методів управління; 

ознайомити із основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; 

визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності 

закладу та установи освіти; особливості підготовки менеджера освіти. Формування вмінь: 



прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати роботу закладу, установи, ефективно 

організовувати роботу підлеглих, розробляти методики контролю за станом діяльності, 

розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, працювати над підвищенням рівня 

професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).  

Форма контролю:залік 

 

9. Правові основи діяльності вищих навчальних закладів.  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців правової культури, 

навчання самостійному юридичному мисленню, вироблення навичок застосування теоретичних 

знань на практиці – повсякденному житті та у професійній діяльності. 

Форма контролю:залік 

 

2. Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки. 

 

1. Методика викладання психології у вищій школі.  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: сприяння свідомому творчому засвоєнню методології  викладання, 

теорії навчання та виховання студентів в умовах вищої школи.  

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 викладанні психологічних дисциплін. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Особливості психологічно пізнання та його  практичного використання. 

2. Методологічні проблеми психологічної науки  

3. Актуальні тенденції розвитку сучасної гуманітарної науки та освіти 

4. Загальні особливості організації пізнавальної діяльності студентів. 

5. Форми і методи викладання психології 

6. Дидактичні особливості викладання психологічних дисциплін. 

7. Активні методи викладання психологічних дисциплін.  

8. Управління самостійною роботою студентів. 

9. Контроль і оцінка учбової діяльності студентів. 

10. Особливості розробки та викладання навчальних психологічних дисциплін за 

кредитно-трансферною системою. 

Форма контролю: іспит 

 

2. Психологія емоцій. 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: з позиції сучасної психології емоції розглянути особливості емоційної 

сфери людини на різних етапах онтогенетичного розвитку; проаналізувати різні підходи щодо 

розуміння емоцій; продемонструвати важливість емоційної сфери в життєдіяльності людини. 

Завдання: 



1. Знати предмет, завдання психології емоцій, володіти її понятійно-категоріальним 

апаратом, адекватно застосовувати різні психодіагностичні методики з метою вивчення 

емоційної сфери особистості; 

2. Засвоїти теоретичні підходи до вивчення емоційної сфери особистості, обґрунтовані 

провідними вітчизняними та зарубіжними психологами; 

3. Сформувати вміння використовувати методи керування емоційною сферою людини; 

методи діагностики емоційних якостей особистості. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Теорії, що пояснюють механізми виникнення емоцій. 

2. Природа емоцій. Характеристика різних емоцій. 

3. Функції емоційної сфери. 

4. Емоційні риси особистості. Емоційні властивості людини. 

5. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі. 

Форма контролю: іспит 

 

3. Гуманістичні технології освіти.  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: поглибити у студентів теоретичні знання із гуманістичної психології, 

вивчити закономірності особистісно зорієнтованого навчання, особистісно зорієнтованого 

виховання; розвивати навички реалізації надбань гуманістичної психології у професійній 

діяльності. 

Завдання: показати важливість особистісної парадигми у навчально-виховному процесі; 

розкрити основні положення гуманістичних технологій освіти; виявити і показати способи 

реалізації  особистісного підходу в процесі викладання навчальних дисциплін, особливості 

особистісного та професійного становлення та мислення вчителя. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Концепції особистісної освіти. 

2. Технологічне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання. 

3. Педагогічні технології освіти особистості. 

4. Особистісно зорієнтоване навчання у сучасній школі. 

5. Наукові засади створення особистісно зорієнтованих виховних технологій та вихідні 

принципи їх функціонування. 

6. Виховні технології освіти. 

Форма контролю: іспит 

 

4. Інноваційні підходи до проблеми професійного самовизначення в психології.  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: підготувати майбутнього психолога до профорієнтаційної роботи. 

Ознайомити магістрантів з новими підходами до вирішення проблеми професійного 

самовизначення, основами профорієнтаційної діяльності, особливостями державної системи 

профорієнтації в Україні, структурою системи профорієнтаційної роботи в школі, її головними 

завданнями, принципами, вимогами до організації та умовами забезпечення ефективності 

функціонування, основними формами профорієнтаційної роботи. 

Завдання:  



1. Навчити магістрантів правил організації та налагодження системи профорієнтаційної 

роботи.  

2. Навчити ефективним методам та прийомам профорієнтаційної роботи. 3. 3.Навчити 

користуватися профдіагностичними методиками. 

4. Навчити досліджувати професійну спрямованість особистості та здійснювати науково-

обґрунтований вплив на її формування в процесі навчально-виховної роботи. 

5. Навчити виявляти психологічні особливості та властивості особистості та співвідносити 

їх із професійними вимогами.  

6. Навчити розробляти та здійснювати навчально-виховні заходи профорієнтаційного 

характеру. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Державна концепція системи профорієнтаційної роботи в Україні. Методики проведення 

профосвітніх, профдіагностичних, профагітаційних занять в школі. 

Форма контролю: залік 

 

5. Експериментальні методи в сучасній психології. 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета:поглиблення знань магістрантів щодо застосування експериментальних 

методів в дослідженні психіки людини з урахуванням сучасного стану розвитку психології, а 

також набуття вмінь і навичок у проведенні експериментально-дослідницької роботи. 

Завдання: розкрити поняття експерименту як емпіричного методу пізнання дійсності і як 

методу перевірки гіпотез про причинно-наслідкові зв’язки; сформувати навички та вміння 

висувати експериментальні гіпотези, виділяти змінні і способи їх контролю, інтерпретувати 

результати; навчити магістрантів будувати план проведення дослідження; аналізувати і 

оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність отриманих 

результатів і можливість їхнього застосування у психологічній практиці. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Експеримент як метод психологічного дослідження в сучасній психології  

2. Неекспериментальні методи в сучасних психологічних дослідженнях. 

3. Стратегії та плани експериментального дослідження. 

4. Дослідницька програма в експерименті. 

5. Інтерпретаційні методи експериментальної психології.  

6. Діагностичні висновки та форми документування психологічного експерименту. 

Форма контролю: залік 

 

6. Основи наукових досліджень. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета:здобуття студентами-магістрами базових знань з методики та організації 

наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців.  

Завдання: 

1. Формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

2. Набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, 

формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської 

роботи, статті, дисертації). 



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. Наука як система знань. 

2. Основи методології науково-дослідницької діяльності . 

3. Методика підготовки та оформлення наукових робіт магістрантами Ч.1.  

4. Методика підготовки та оформлення наукових робіт магістрантами Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

3. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу. 

 

1. Комп’ютерні технології у психології. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: ознайомлення студентів зі специфікою та сферами застосування 

комп’ютерних технологій у психології; формування адекватного уявлення про роль і 

значення комп’ютерних технологій в системі психологічного обстеження дітей і дорослих, 

про можливості, переваги та недоліки кожного методу.  

Завдання: проаналізувати основні етапи впровадження комп’ютерних технологій в 

освіті; охарактеризувати основні напрямки запровадження комп’ютерних технологій в 

психології; формувати навички опрацювання наукової літератури, електронних джерел 

інформації; формувати вміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних 

фактів, явищ; розвивати професійну свідомість та самосвідомість.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Інформаційні технології в сучасній освіті.  

2. Дистанційне навчання: проблеми та перспективи. 

3. Впровадження інформаційних технологій  в роботу психолога-практика.  

4. Використання комп’ютерних програм для розвитку  окремих психічних процесів. 

5. Комп’ютерні технології в психологічному дослідженні.  

Форма контролю: залік 

 

2. Психологічна служба вищої школи.  

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:  

Мета: теоретична і практична підготовка майбутніх психологів до професійної діяльності 

в закладах вищої освіти.  

Завдання: розкрити мету, функції та напрями діяльності психологічної служби  в системі 

вищої освіти; охарактеризувати види діяльності та форми роботи психолога у вищих 

навчальних закладах; сформувати практичні уміння надання психологічної допомоги студентам 

і викладачам з навчально-професійних та особистісних проблем; підвищувати психологічну 

культуру особистості. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Психологічна служба системи освіти України. 

2. Психологічна служба вищої школи. 

3. Особливості професійної діяльності психолога у вищих закладах освіти. 



4. Практичний психолог і студент: проблеми діалогу і взаємодії. 

5. Практичний психолог і викладач: грані співробітництва і взаємодії. 

6. Організаційно-методичні аспекти роботи практичного психолога у вищих закладах 

освіти.  

7. Психологічний кабінет.  

Форма контролю: залік 

 

3. Концептуальні підходи психологічної допомоги в кризових ситуаціях. 

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета: ознайомити студентів з формами, прийомами, методами психологічної 

допомоги особистості, що знаходиться в кризовій ситуації, а також з основними теоретичними 

позиціями кризової психології. 

Завдання: ознайомити студентів із основною проблематикою, предметом і методами 

кризової психології, формувати теоретичні уявлення про психічні стани, які супроводжують 

психологічну кризу; професійну позицію при роботі з кризовими станами; знайомити з 

практичними методами психологічної допомоги в кризових ситуаціях; розвивати вміння 

надавати психологічну допомогу і самодопомогу в критичних життєвих ситуаціях; підбирати 

адекватні методи психологічної допомоги у відповідності до особливостей кризової ситуації. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Система основних понять кризової психологічної допомоги 

2. Переживання і розв’язання криз у дорослому віці 

3. Психологічна допомога при екзистенційних та релігійних кризах людини 

4. Насильство як кризова життєва ситуація 

5. Методи зняття стресового напруження у кризовій ситуації.Ч.1. 

6. Методи зняття стресового напруження у кризовій ситуації.Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

4. Психологія успіху.  

Статус: дисципліна самостійного вибору ВНЗ 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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.Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху. 

2.Позитивне ставлення до навколишнього світу. 

3.Формування позитивної самооцінки. 

Форма контролю: залік 

 

4. Цикл дисциплін самостійного вибору студента. 



1. Методологія і теорія активного соціально-психологічного навчання. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: репрезентувати групову психокорекційну роботу з використанням 

окремих методичних прийомів з метою опанування студентами процесом особистісного 

пізнання та пізнання іншої людини. 

Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу; проаналізувати основні напрямки 

розвитку теорії та методології активного соціально-психологічного навчання; формувати 

вміння розробляти сценарій заняття, спрямованого на активне соціально-психологічне 

навчання; практично застосовувати методи групової тренінгової роботи; розвивати здатність до 

рефлексивного аналізу власної діяльності у ролі ведучого групи АСПН; активізувати у 

студентів процеси самопізнання, самоаналізу та саморозвитку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні засади психокорекційної практики. 

2. Групова динаміка як чинник психокорекції. 

3. Спрямованість психокорекційного процесу в АСПН. 

4. Організаційно-методичні аспекти активного соціально-психологічного навчання. 

5. Методи активного соціально-психологічного навчання. 

Форма контролю: залік 

 

2. Психодидактика.  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: оволодіння студентами знаннями про психологічні закономірності 

психічного розвитку і формування особистості у процесі навчання, інноваційні педагогічні 

технології, уміннями здійснювати психологічний аналіз навчального заняття, методикою 

викладання психології. 

Завдання: ознайомити студентів з психологічними основами процесу навчання; розкрити 

психологічні особливості організації навчального процесу в середній та вищій школі, 

психологічні закономірності і механізми впливу навчання на інтелектуальний та особистісний 

розвиток учня (студента); поглибити знання майбутніх психологів про сучасні педагогічні 

технології, психолого-педагогічні вимоги до проведення навчальних занять. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Психодидактика як галузь педагогічної психології. 

2. Тенденції розвитку освіти в Україні: історія та сучасність. 

3. Розвивальне навчання у сучасній системі освіти. 

4. Педагогічні технології. 

5. Гуманістичні освітні технології. 

6. Психологічний аналіз професійної компетентності педагога. 

7. Психолого-педагогічний аналіз навчального процесу у закладах освіти. 

Форма контролю: залік 

 

3. Психологія мотивації. 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Мета: знайомити з постановкою і вирішенням проблематики мотивів і 

мотивації поведінки та діяльності у вітчизняній та зарубіжній психології, з підходами і 



методиками їх дослідження, висвітлювати питання формування мотиваційної сфери 

особистості. 

Завдання: вдосконалювати вміння застосовувати методики діагностики та формування 

мотиваційної сфери особистості.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні проблеми мотивації поведінки і діяльності у вітчизняній та зарубіжній 

психології. 

2. Уявлення про сутність мотиву. Мотивація як процес. 

3. Віко-статеві аспекти становлення мотиваційної сфери особистості. 

4. Мотивація учбової діяльності. Методи діагностики та формування. 

5. Мотивація професійної діяльності. Методи діагностики та формування. 

Форма контролю: залік 

 

4. Психологія підприємницької діяльності.  

Статус: вибіркова 

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  

 

Науково-педагогічна практика 

Магістерська робота 

 

 

 

 

 



10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 

Випускник магістратури повинен:  

знати:  

 психологічні аспекти організації учбової діяльності та виховання студентів; 

 психологічні характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи; 

 актуальні проблеми психології вищої школи як галузі психологічної науки; 

психологічні особливості студентського віку та студентської групи; 

 теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі;  

 особливості студентів як об’єктів та суб’єктів навчання;  

 провідні концепції навчання та виховання; сучасні технології навчання у вищій 

школі; 

 правила оформлення необхідних документів іноземною мовою у сфері діловодства, 

отримання роботи та ведення наукової комунікації із закордонними партнерами; 

- вимоги безпеки праці у галузі освіти; 

- інженерно-технічні заходи ЦЗ у своїй галузі;  

 галузеві норми та правила безпеки об’єктів з урахуванням ризику виникнення НС; 

 методи і способи ефективного пошуку та систематизації інформації з використанням 

ІКТ; 

 роль і значення експерименту у дослідженні психічної реальності;  

 сутність і принципи експериментального дослідження психіки; 

 логіку формулювання гіпотез, правила і принципи  перевірки; 

 специфічні ознаки кризової ситуації у житті людини; типологію життєвих криз 

особистості;  

 структуру державної системи профорієнтації в Україні; 

 психологічні основи профорієнтаційної роботи із оптантами; 

 методику підготовки та проведення профосвітніх, профдіагностичних, 

профагітаційних уроків; 

 основні психологічні теорії стосовно переживання людиною кризового стану; 

 методологічні проблеми психологічної науки;  

 форми і методи викладання психології; 

 собливості розробки та викладання навчальних психологічних дисциплін за 

кредитно-трансферною системою; 

 методологію наукових досліджень в психології; 

 предмет, завдання психології емоцій, володіти її понятійно-категоріальним 

апаратом;  

 завдання, функції та напрями діяльності психологічної служби у вищій школі; 

 структуру та зміст діяльності психологічної служби системи освіти; 

 системний підхід до розгляду мотивів у вітчизняній та зарубіжній психології; 

 сутність мотивації у структурі особистості, значення для розв’язання теоретичних та 

практичних задач психології; 

 закономірності функціонування і розвитку особистості в умовах соціальних 

взаємовпливів; 

 теоретичні та практичні засади функціонування груп АСПН;  



 моделі групового процесу психокорекції з використанням окремих методик: 

спонтанної дискусії, психодрами, рольової гри, психомалюнка; організаційно-методичні 

аспекти АСПН. 

 

вміти: 

 застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності та вихованні 

студентів, а також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науково-педагогічної 

діяльності;  

 налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами; 

 конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі 

студентами; 

 конструювати цілі, зміст, методи, засоби форми навчально-виховного процесу вищої 

школи;  

 моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі; 

 використовувати інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі;  

 анотувати чи реферувати прочитаний матеріал іноземною мовою;  

 оформити іноземною мовою пакет документів, необхідний при прийнятті на роботу;  

 зробити повідомлення іноземною мовою з теми власного наукового дослідження; 

 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; 

 ефективно використовувати ІКТ у навчальному процесі; 

 правильно підібрати план експерименту, сформувати репрезентативну вибірку, 

підібрати психологічний інструментарій;  

 виділити незалежну, залежну та інші (зовнішні, додаткові) змінні і їх контролювати;  

 аналізувати, інтерпретувати та узагальнювати результати експериментальних 

досліджень;  

 дотримуватися етичних норм проведення експериментів; 

 користуватись отриманими базовими теоретичними положеннями для здійснення 

психологічного аналізу криз розвитку та ситуативних криз; 

 застосовувати в практичній діяльності навички викладання психологічних 

дисциплін; 

 здійснювати інформаційне забезпечення наукової роботи; 

 адекватно застосовувати психодіагностичні методики, з метою вивчення емоційної 

сфери особистості; 

 досліджувати професійну спрямованість особистості та здійснювати науково-

обґрунтований вплив на її формування в процесі навчально-виховної роботи; 

 застосовувати методиками профорієнтаційного дослідження;  

 розробляти та здійснювати навчально-виховні заходи профорієнтаційного характеру;  

 розробляти профагітаційну рекламну продукцію; 

 застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності та виховання 

студентів; 

 популярно викладати важливу психологічну інформацію з урахуванням аудиторії, її 

рівня, потреб, запитів; 



 практично застосувати психодіагностичні методики, здійснювати кількісний та 

якісний аналіз отриманих результатів; 

 розробляти на основі отриманих даних комплекси корекційно-розвивальних занять  

та  психологічні рекомендації і поради для  студентів, викладачів, батьків; 

 організовувати  науковий пошук дослідження причин активності людини, 

застосовувати методики діагностики мотивації (спілкування, учбової діяльності, професійної 

діяльності, девіантної поведінки тощо); 

 володіти засобами розвитку, формування мотивів з допомогою різноманітних 

психологічних прийомів;  

 володіти навичками самоаналізу, самопізнання і самопрезентації, конструктивного 

відношення до невдач і попередження виникнення стресу; долати нервову напругу і створення 

позитивної самооцінки;  

 активно застосовувати комунікаційні вміння і навички; 

 здійснювати аутопсихокорекцію та самодіагностику;  

 аналізувати особливості кожного з учасників групи АСПН;  

 складати діагностичну карту та планувати психокорекційну роботи з учасниками;  

 використовувати основні методи АСПН. 

 

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. 

Активне соціально-психологічне навчання – освітній простір, у межах якого 

створюються особливі психолого-педагогічні умови завдяки основним компонентам освітнього 

середовища, а саме: особистісному (феноменологічний простір як особистісний досвід, 

можливість його розширення та поглиблення на основі отриманої інформації); фасилітативному 

(«керівник - група», «учасники – група»), інформаційному (обмін, отримання нової інформації 

завдяки інтерактивним методам навчання), предметному (як насичення освітнього простору 

необхідними ресурсами).  

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. 

Відчай – психічний стан розпачу, безперспективності, зневіри людини у своїх 

можливостях, втрата позитивних надій щодо сучасного і майбутнього. 

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. 



Групова дискусія – це спільне обговорення будь-якого суперечливого питання, яке 

дозволяє змінити думку, позиції й установки учасників групи в процесі безпосереднього 

спілкування. 

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. 

Державні нормативні акти про охорону праці – правила, стандарти, норми, положення, 

інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для 

виконання роботодавцем і працюючим. 

Дистанційне навчання  – індивідуалізований процес передачі і засвоєння знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке 

створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Доповідь – це письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу, що відповідає тексту 

тез. 

Допустимі мікрокліматичні умови – таке співвідношення параметрів мікроклімату, які 

за тривалої та систематичної дії на людину можуть викликати зміни і швидко нормалізувати 

функціональний і тепловий стан організму при напруженому механізму терморегуляції в межах 

фізіологічної норми. 

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

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

радість, безтурботність, надмірна веселість). 

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. 

Емоційна збудливість – ступінь готовності емоційного реагування на значущі для 

людини подразники.  

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. 

Емоції (від лат. emoveo— хвилюю, збуджую) — особливий клас психічних процесів і 

станів, пов'язаний з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі 

безпосереднього тимчасового переживання (задоволення, радості, страху тощо) значущість 

діючих на індивіда явищ і ситуацій для його життєдіяльності. 

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. 

Етичний кодекс психолога – це сукупність етичних принципів, норм, правил поведінки 

психолога, які регулюють його професійну діяльність. 

Ефект плацебо – зміни у фізіологічному чи психічному стані суб’єкта після прийняття 

плацебо-нейтральної речовини (таблетки), призначеної як сильнодіючий засіб. 



Законодавство України про охорону праці – це система взаємозв'язаних нормативних 

актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та 

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

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

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

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. 

Інновація – створення і впровадження  різних видів нововведень, які зумовлюють зміни в 

соціальній практиці. 

Інструкції з охорони праці – нормативні акти, що містять обов’язкові для дотримання 

працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною 

професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства або в ін-

ших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові 

обов’язки. 

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. 

Інформаційні технології навчання – сукупність електронних засобів і способів їх 

функціонування, які використовуються для реалізації навчальної діяльності. 

Комп’ютерна психодіагностика – напрям психодіагносичних 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. 

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. 

Креативність – творчість, здатність до створення нового, оригінального. 

Криза ідентичності - це особлива ситуація, коли більшість соціальних категорій, за 

допомогою яких людина визначає себе і своє місце у суспільстві, здаються такими, що втратили 

свої межі і цілісність. 

Кризові стани – це особливі стани, які виходять за межі повсякденного життя особистості 

і виникають як реакція на травмуючи зовнішні чи внутрішні обставини. 



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. 

Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка 

виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання 

академічного ступеня магістра. 

Маніпулювання (від лат. manipulatio – застосовувати маніпуляції, прийоми, дії) – вид 

психологічного впливу, спрямованого на неявне спонукання інших (іншого) до виконання 

визначених маніпулятором дій. 

Метод навчання – спосіб досягнення навчальної мети, система послідовних, 

взаємозв’язаних дій учителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти, розв’язання 

навчальних завдань. 

Метод навчання – це спосіб спільної діяльності викладача і студентів, вчителя і учнів з 

метою вирішення навчальних завдань. 

Міжнародне право про охорону праці - Конвенції та рекомендації Міжнародної 

Організації Праці;Директиви Європейського Союзу; Договори та угоди, підписані в рамках 

СНД; Двосторонні договори та угоди. 

Мотив – спонукальна причина дій і вчинків людини. 

Мотивація – сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось, спонука до 

діяльності; мотивування. 

Натхнення – особливий стан людини, який характеризується піднесенням її творчих сил, 

активізацією всіх психічних процесів. Натхнення є однією з головних передумов процесу 

творчості. 

Наукова стаття – є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні або кінцеві 

результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується 

науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців. 

Небезпечна ситуація – умови, за яких складається можливість дії на людину шкідливих і 

небезпечних факторів, просторове і часове суміщення людини і небезпечної зони. 

Освітній діалог – це багаторівнева смислонасичена форма активного навчання, котра 

фасилітує становлення цілісної особистості учня (студента). 

Освітня технологія - комплексний, інтегрований процес, що включає людей, ідеї, засоби 

і способи організації діяльності для аналізу проблем планування, забезпечення, оцінювання та 

управління розв'язком, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань. 

Особистісно зорієнтоване навчання – це навчання, що розглядає механізми 

особистісного існування людини – рефлексію, вибірковість, відповідальність, автономність та 

ін. – як самоціль освіти, досягненню якої в кінцевому результаті підпорядковані його змістові 

та процесуальні компоненти. 

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. 

Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

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

збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Пам’ять – пізнавальний психічний процес сприймання, запам’ятовування, збереження, 

відтворення і забування індивідом свого досвіду. 



Прострація – психофізіологічний стан надзвичайно низької дієздатності – фізичної або 

нервово-психічної. 

Психо (грец. рsyhe – розум, глузд) частина складних слів, що вказує на зв’язок з душею 

або розумом. 

Психоаналіз  – метод дослідження змісту психічної діяльності, який ґрунтується на теорії 

Фрейда. 

Психодидактика – це галузь педагогічної психології, яка досліджує психологічні основи 

теорії освіти і навчання, психологічні особливості організації навчального процесу в закладах 

освіти. 

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 просвіта – вид діяльності психолога, спрямований на розвиток стійкого 

інтересу до психологічних знань, підвищення рівня психологічної компетентності викладачів і 

студентів, формування психологічної культури особистості.   

Психологічна служба вищої школи – складова державної системи охорони психічного 

здоров’я молодих громадян України, яка діє з метою сприяння особистісному зростанню та 

професійному становленню студентів. 

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. 

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. 

Симпатія – почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось. Може виникати на 

ґрунті природної привабливості, єдності суспільних ідеалів, світоглядних і моральних позицій. 

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. 

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. 

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). 

Тести (від англ. test – проба, випробування, дослідження) – в психології та педагогіці 

система питань чи завдань, що дозволяє здійснити тестове дослідження. 

Типове положення про навчання з питань охорони праці – даний нормативний 

документ спрямований на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань 

охорони праці, яка проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, 

вихованцями та студентами закладів освіти. 

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. 

Управління охороною праці в Україні – це сукупність дій, спрямованих на підтримання 

та поліпшення функціонування об’єкта відповідно до існуючої програми чи мети 

функціонування.  

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

іншої потреби. 

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. 

Форми організації навчання – це просторово-часові та структурно-організаційні 

особливості здійснення процесу навчання, в яких розкривається характер організації навчальної 

взаємодії студентів (учнів) і педагога. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 


