
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

освітньої програми «Психологія» 

 

Назва дисципліни Аксіопсихологія вищої школи 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
доктор психологічних наук, професор 

Радчук Галина Кіндратівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра психології розвитку та консультування 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Aksiopsychologia_vyschoi_sh

koly.pdf 

Анотація дисципліни

У рамках курсу студенти матимуть можливість 

здійснити  критичний парадигмальних засад розвитку 

сучасної вищої освіти; визначити аксіологічні чинники її 

реформування та основні психологічні концепції,  

закономірності та механізми ціннісно-смислового 

становлення особистості; розкрити сутність концепції 

культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу 

особистості студентів та виокремити освітній діалог як 

механізм та методичну основу гармонізації аксіосфери 

особистості в середовищі освіти. 

  



Назва дисципліни Психологія самосвідомості 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладач 
кандидат психологічних наук, доцент 

Андрійчук Іванна Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра психології розвитку та консультування 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Psychologiya_sam

osvidomosti.pdf 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Психологія самосвідомості» є 

формування у аспірантів цілісної, послідовної системи 

знань про феномен самосвідомості, його розуміння у 

психології, визначення етапів та принципів розвитку 

самосвідомості, аналіз основних напрямків 

дослідження Я концепції та аспектів структурних 

компонентів цього феномену, розуміння основних 

закономірностей їх функціонування, а також здатності 

до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

  



 

Назва дисципліни Психологічна служба вищої школи 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
доктор психологічних наук, професор 

Шпак Марія Мирославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Psyhologichna_slu

zba_vyschoi_shkoly.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Психологічна служба вищої школи» є теоретична і 

практична підготовка майбутніх психологів до їх 

професійної діяльності в закладах вищої освіти, 

ознайомлення студентів з нормативно-правовими, 

етичними та організаційно-методичними аспектами 

діяльності практичного психолога, зокрема, з 

основними напрямами, методами та формами роботи 

зі студентами, викладачами, керівниками навчальних 

закладів. 

  



Назва дисципліни 
Актуальні проблеми психології управління та 

лідерства 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 

кандидат психологічних наук, доцент  

Андрійчук Іванна Петрівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Адамська Зоряна Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Aktualni_problem

y_psyhologii_upravlinnya_ta_liderstva.pdf 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми психології 

управління та лідерства» є узагальнення та 

систематизація знань аспірантів щодо феномену, 

загальних засад, структури та методології, 

найхарактерніших сучасних тенденцій психології 

управління та лідерства, знайомство із основними 

положеннями управлінського та ділового спілкування, 

психологічним феноменом керівництва та лідерства, а 

також здатність застосовувати психологічні знання у 

практичних ситуаціях професійної діяльності. 

   



 

Назва дисципліни 
Інформаційно-комунікаційні технології у 

психології 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат психологічних наук, доцент 

Адамська Зоряна Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Informaciino_kom

unikaciini_tehnologii_v_psyhologii.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології у психології» є 

ознайомлення студентів зі специфікою комп’ютерних 

технологій, основними методами, принципами і 

підходами їх застосування у сучасній освіті та 

психології; формування адекватного уявлення про 

особливості використання комп’ютерних 

психодіагностичних методик та програм, спрямованих 

на розвиток психічних процесів; розвиток вміння 

використовувати у психологічних дослідженнях 

пакети статистичних програм для кількісної обробки 

даних. 

 

   



 

Назва дисципліни 

Статистичні методи в психологічних 

дослідженнях 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат психологічних наук, доцент  

Андрійчук Іванна Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Statystychni_met

ody_v_psyholohichnyh_doslidjennyah.pdf 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Статистичні методи в психологічних 

дослідженнях» є формування у аспірантів здатності до 

абстрактного мислення, аналiзу та синтезу, 

генерування нових ідей, здатності до пошуку, 

оброблення та аналiзу iнформацiї з рiзних джерел, а 

також вмiння збирати, опрацьовувати та критично 

оцiнювати наукові психологiчнi джерела, володiння 

методами кiлькiсної та якiсної обробки даних 

психологiчного дослiдження. 

   



 

Назва дисципліни Психологія маніпулювання 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат психологічних наук, доцент 

Адамська Зоряна Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Psyhologiya_m

anipulyuvannya.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Психологія 

маніпулювання» є формування у студентів цілісної 

системи знань про специфіку, види, причини та 

особливості використання маніпулювання в різних 

сферах; розвиток вміння виявляти ознаки 

маніпулятивних впливів в міжособистісній 

взаємодії та інтерпретувати їх природу; виявляти, 

аналізувати та працювати з власними вразливими 

до маніпуляцій зонами, користуватися адекватними 

техніками контр-впливу та захисту, надавати 

психологічну допомогу жертвам маніпулятивних 

впливів. 

 

  



 

Назва дисципліни Етнопсихологія 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Кандидат психологічних наук, доцент 

Свідерська Галина Мирославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра психології розвитку та консультування 

 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Etnopsyhologia.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Етнопсихологія» є формування знань студентів про 

особливості становлення етнічної ідентичності та 

національної самосвідомості особистості, механізми 

функціонування і прояву етнопсихологічних 

феноменів, а також формування навичок правильного 

аналізу етнокультурної специфіки індивідуальної та 

групової поведінки людей та вмінь застосовувати 

отримані знання у спілкуванні та психологічній роботі 

(консультування, психотерапія) з представниками 

інших національностей. 

 

  



Назва дисципліни Психологія соціального інтелекту школярів 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Психологія» 

Спеціальність 053 Психологія 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор психологічних наук, професор 

Орап Марина Олегівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра психології 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Psyhologiya_sozia

lnogo_intelektu_shkolyariv.pdf 

Анотація дисципліни 

Курс розкриває психологічні закономірності 

вікової ґенези соціального інтелекту та психолого-

педагогічні засади його цілеспрямованого розвитку в 

умовах освітнього процесу; розвиває уміння 

аналізувати концептуальні підходи до наукового 

дослідження соціального інтелекту, розрізняти вікові 

й індивідуальні особливості його формування у 

школярів, використовувати адекватний діагностичний 

інструментарій для розв’язання завдань психолого-

педагогічного консультування та організації 

ефективної педагогічної співпраці. 

 


