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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ  
ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1.Структура та організація факультету 

Адреса: 58000, м. Чернівці,   
 вул. Червоноармійська, 41 
  факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
Контактні телефони:  
  54 – 68 – 31 

3 – 52 – 80. 
 
Деканат: 

Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи –  
доктор філологічних наук, професор  
Зварич Ігор Михайлович 

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, 
 доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна 

Заступник з заочної форми навчання - кандидат педагогічних наук, доцент 
Комісарик Марія Іванівна 

Заступник з навчально-виховної роботи – асистент  
Чорней Ірина Дмитрівна 

Заступник з наукової роботи та інформатизації – кандидат педагогічних наук, 
доцент Тимчук Людмила Іванівна 

Заступник з навчально-організаційної роботи – асистент  
Мудрий Ярослав Сергійович 

Секретар-друкарка – Карпо Ольга 
  Трояновська Вікторія 
  
• Методичний кабінет: 
Методист – Двіжона Галина Михайлівна 
Старший лаборант – Олійник Юлія 
• Заочне відділення: 
Методист – Цепенда Марія Олексіївна 
Старший лаборант – Річкинда Іванна  
 
• кафедра загальної та соціальної педагогіки: 
Петрюк Ірина Михайлівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 
• кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти: 
Олійник Марія Іванівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
• кафедра педагогіки та методики початкової освіти: 
Руснак Іван Степанович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, 

професор  
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• кафедра музики: 
Лісовий Вадим Анатолійович  - завідувач кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
• кафедра психології: 
Зварич Ігор Михайлович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, 

професор  
• кафедра практичної психології: 
 Радчук Валентина Миколаївна - завідувач кафедри, кандидат 

психологічних наук, доцент  
• кафедра психофізіології та медичної психології: 
Кокощук Георгій Ілліч - завідувач кафедри, доктор медичних наук, 

професор  
  

2.Координатор від факультету та його заступники: 
1. Координатор - кандидат педагогічних наук, доцент  
 Федірчик Тетяна Дмитрівна  
 Адреса : 58000, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 41 
 Телефон: 54 – 68 – 31 
 Години прийому : щодня з 12.00 до 17.00,  
 крім суботи і неділі 
2. Заступники – кандидат педагогічних наук, доцент 
 Бигар Ганна Павлівна; 
 Адреса : м. Чернівці, вул. Червоноармійська , 41  
 Телефон: 54 – 68 - 31 
 асистент Нємкова Євгенія Валеріївна 
 Адреса : м. Чернівці, вул. Червоноармійська , 41  
 Телефон: 54 – 68 - 31 
 

3. Перелік напрямів підготовки, що пропонуються на факультеті: 
 
• Напрям підготовки „Соціальна педагогіка”  
(спеціалізації: «Соціально-психологічна реабілітація», «Соціальне 

гувернерство»): 
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
•  Напрям підготовки „Початкова освіта” 
(спеціалізації:  
«Образотворче мистецтво»,  
«Іноземна мова»,  
«Українознавство»,  
«Практична психологія»)  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
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 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
•  Напрям підготовки „Психологія” (спеціалізація „Соціальна 

психологія”) 
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
• Напрям підготовки „Музичне мистецтво (спеціалізація «Естрадний 

спів») ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
  
•  Напрям підготовки „Практична психологія”  
(спеціалізації: «Психологічне консультування»;  
«Медична психологія» )  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
• Напрям підготовки „Дошкільна освіта”  
 (спеціалізації: «Практична психологія»; «Дефектологія та логопедія»  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 

4. Умови для навчання 
Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, 
проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного 
фонду на одного студента не менша 10 м2. 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах 
якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за 
даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, 
так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення 
навчального процесу на факультеті обладнані:  

1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.  
2. 2 комп’ютерні класи.  
3. Психологічна лабораторія. 
4. Кабінет педагогічної майстерності. 
5. Методичний кабінет. 
Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними 

комп’ютерами. 
 Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських 
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робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко 
застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та 
матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні 
навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні 
заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та 
районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські 
методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-
технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, клінічна база дитячої 
міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та 
кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети 
масажу). 

 
5. Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання,  

які використовуються на факультеті 
У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад 

використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, 
тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, 
семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, 
конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а 
також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю 
(тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-
педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та 
екзамени, контрольні, курсові роботи).  

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види 
навчальних та виробничих практик практик: виховну практику, практику 
„Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, 
волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а 
також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну 
(магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах 
міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час 
практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до 
спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів 
власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС  
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГІЯ» 

 
Призначення бакалавра з психології визначається тим, що це фахівець, 

підготовлений для професійної діяльності у закладах освіти, медицини, 
установах, що займаються соціальною допомогою на промислових 
підприємствах, у галузі науки. 

Бакалавр з психології повинен володіти комплексом знань з 
фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, соціальної, 
педагогічної, клінічної психології, психодіагностики, консультування та ін. 

Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією "бакалавр 
психології" та "психолог" згідно зі спеціалізацією будуть переважно 
працювати в таких галузях народного господарства, як: охорона здоров’я, 
фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове 
обслуговування; об’єднання громадян. 

Бакалавр з психології, підготовлений в залежності від своєї 
спеціалізації, може виконувати аналітичні, прогнозові, дослідницькі 
функції, вивчає існуючі та розробляє методи вивчення особистості, 
займається корекцією психічних явищ людини, пропонує та впроваджує 
рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, 
умов праці і відпочинку. Важливим в діяльності фахівця-психолога є 
вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов та режим 
життєдіяльності. 

Бакалавр готується до роботи в умовах ринкових відносин і 
багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в 
організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом 
і реалізацією послуг, а також в організаціях, незалежно від форми 
власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг, а також в 
органах державного управління, консультативних фірмах. 

Згідно з державним класифікатором професій випускники можуть 
працювати на таких первинних посадах: профконсультант, спеціаліст з 
надання допомоги неблагополучним сім’ям, спеціаліст з соціальної роботи, 
голова творчої секції. 

Основними сферами та об’єктами діяльності випускників із вищою 
освітою за професійним спрямуванням бакалавр психології є: 

- сфера виробництва (психолог-практик), а саме, профорієнтаційна 
робота, професійний відбір, профадаптація, профнавчання, соціально-
психологічне вивчення трудових колективів, дослідження причин плинності 
кадрів, травматизму, консультування тощо; 

- заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення (клінічний 
психолог; соціальний працівник): консультативна та діагностична робота у 
клініках соматичних та психічних захворювань, консультативних центрах 
здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба 
сім’ї, телефон довір’я та ін.); 
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- освітні, виховні та трудово-виправні заклади: викладач психології в 
різного типу середніх учбових закладах, психолог-вихователь та психолог-
консультант в середніх спеціальних школах та дошкільних закладах, 
старший лаборант в психологічних лабораторіях вузів та науково-
дослідних закладах, методист-лаборант на відповідних кафедрах; 

- сфера управління, обслуговування, підприємництва (психолог-
практик), органи місцевої влади (психолог-консультант). 

Бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають глибоких 
професійних знань, дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на 
вирішення стереотипних задач діяльності. Підприємства, установи та 
організації повинні забезпечувати необхідні умови для використання 
фахівців у відповідності з отриманою кваліфікацією, згідно з чинним 
законодавством. 
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Історія та досягнення кафедри психології 

У 1993-1996 роках кафедра випускала слухачів дворічних курсів 
перекваліфікації дипломованих фахівців зі спеціальностей „Практичний 
психолог” і „Соціальний психолог для Збройних сил України”. 

У руслі даної проблематики розробляються такі окремі напрямки 
досліджень як: гуманістичний та екзистенційний підхід до особистості, 
психологія творчості та методи активізації творчого потенціалу особистості, 
життєсмислова детермінація самоздійснення особистості; проблеми 
темпоральної психології; психологія девіантної поведінки; сучасні техніки у 
психологічному консультуванні та психотерапії; проблема підготовки 
практичного психолога; конфлікти та методи їх продуктивного розв’язання. 

Наукові дослідження кафедри були підтримані грантами Програми ім. 
Фулбрайта та Міжнародного Фонду „Відродження”. 

Кафедра була однією з перших в Україні, яка заснувала новий напрям в 
дослідженні конфліктів. З цієї та інших проблематик у 1993-2005рр. 
проведено 10 міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Кафедра була базовою при підготовці й проведенні Всеукраїнських і 
Міжнародних конференцій. 

У 1996 р. 15-18 травня працювала Міжнародна науково-практична 
конференція „Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, 
проблеми, прогнози на ХХІ століття”. 

На вшанування пам’яті Шевцової Людмили Павлівни у 1999 р. пройшла 
регіональна науково-практична конференція „Творче розв’язання конфліктів 
у педагогічному процесі”. 

У 2003 р. 27-28 листопада відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція „Психолого-педагогічні проблеми підвищення якості підготовки 
педагогічних кадрів у ВНЗ: стан, проблеми, перспективи”. 

З 1998 р. кафедра є випускаючою фахівців зі спеціальності: психологія. 
 
 Інформація про завідуючого кафедрою 
Зварич Ігор Михайлович (професор, доктор філологічних наук) 

очолив кафедру психології у вересні 2006 року. На базі кафедри психології у 
вересні 2006 року було утворено кафедру практичної психології. 
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Список викладачів кафедри 
№ П.І.Б. Науковий 

ступінь 
Вчене 
звання 

Посада Штат 
(сумісництво)

1 Булига Інна 
Володимирівна 

  асистент 1 штатн. 

2 Гайсонюк Наталя 
Артемівна 

  асистент 1 штатн. 

3 Гаркавенко Ніна 
Власіївна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 1 штатн. 

4 Гуляс Інеса 
Антонівна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 0,5 сумісн. 

5 Дмитренко 
Анатолій 
Костянтинович  

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 1 штатн. 

6 Доскач Світлана 
Сильвестрівна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 0,75 штатн. 

7 Дубчак Галина 
Михайлівна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 0,5 штатн. 

8 Зварич Ігор 
Михайлович 

доктор 
філологічних 
наук 

професор професор 0,25 штатн. 

9 Ковальов 
Володимир 
Іванович  

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 1 штатн. 

10 Ковальчук Тетяна 
Вікторівна 

  асистент 0,5 сумісн. 

11 Пасніченко 
Анжела 
Едуардівна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 1 штатн. 

12 Поліщук Оксана 
Миколаївна 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 0,75 штатн. 

13 Проскурняк Ольга 
Петрівна 

  асистент 1 штатн. 

14 Степаненко Ольга 
Петрівна 

  асистент 1 штатн. 

15 Чаплак Ян 
Васильович 

кандидат 
психологічних 
наук 

доцент доцент 1 штатн. 

16 Чуйко Галина кандидат доцент доцент 1 штатн. 
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Василівна філологічних 
наук 

17 Шахрай Діана 
Володимирівна 

  асистент 0,5 штатн. 

18 Янкова Аріна 
Григорівна 

  асистент 1 штатн. 
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СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА 

Дисципліни  кваліфікаційного рівня бакалаври  
шифр 
дисцип
ліни 

назва дисципліни години кредити  форма 
контролю  

1 курс,1 семестр 
Г1.1. Історія України 108 3 е 

Г1.12. Фізичне виховання 216 6 з 

Г1.11. Іноземна мова 252 7 е,з 

ПН 
1.1. 

Математична 
статистика 

72 2 з 

ПН 
2.1. 

Основи інформатики 
та застосування 
ЕОМ у психології 

108 3 з 

ПН 
2.3. 

Анатомія та 
еволюція НС 

108 3 з 

пн  
2-12. 

Етичний кодекс 
психолога 

144 4 е 

пп 
3-01. 

Вступ до 
спеціальності 

144 4 е 

пп 
3-02. 

Практикум з 
психології 

576 16 з,е 

пп 
3-03. 

Загальна психологія 648 18 з,е 

1 курс, 2 семестр 

Г1.2. Культурологія 54 1,5 з 

Г1.3. Українська мова 54 1,5 з 

ПН 
2.3. 

Основи фізіологї та 
генетики людини 

144 4 е 

ПН 
2.4. 

Основи екології 54 1,5 з 

пн  
2-14. 

Риторика 108 3 е 

пп 
3-22. 

Тренінг спілкування 144 4 з 

пп 
3-35. 

Психогігієна 108 3 е 

2 курс, 3 семестр 

Г1.4. Філософія 72 2 е 
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ПН 
2.6. 

Педагогіка 72 2 е 

пн 
2-11. 

Основи наукового 
дослідження 

108 3 е 

пп 
3-04. 

Вікова психологія 144 4 е 

пп 
3-05. 

Соціальна психологія 360 10 з,е 

пп 
3-40 

Психотехніки 
особистісного росту 

72 2 з 

2 курс, 4 семестр 

Г 1.6. Правознавство 72 2 з 

ПН 
2.5. 

Психофізіологія 72 2 з 

ПН 
2.7. 

Антропологія 72 2 е 

пн  
2-13. 

Акмеологія 108 3 е 

пп 
3-24. 

Психологія сім’ї 126 3,5 з 

пп 
3-39. 

Психологія спорту 72 2 з 

3 курс, 5 семестр 

Г 1.5. Релігієзнавство 54 1,5 з 

пп 
3-07. 

Психодіагностика 216 6 е,з 

пп 
3-08. 

Клінічна психологія 108 3 е 

пп 
3-09. 

Патопсихологія 108 3 е 

пп 
3-10. 

Педагогічна 
психологія 

108 3 е 

пп 
3-11. 

Історія психології 144 4 е 

пп 
3-12. 

Диференційна 
психологія 

72 2 з 

пп 
3-16. 

Психологія 
особистості 

108 3 е 

пп 
3-19. 

Спецпрактикум із 
соціальної психології 

288 8 е,з 

пп 
3-21. 

Юридична психологія 72 2 е 
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пп 
3-31. 

Психологія зрілості 72 2 з 

пп 
3-33. 

Етнопсихологія 72 2 з 

3 курс, 6 семестр 

Г 1.7. Економічна теорія 108 3 е 

Г1.13. Охорона праці 36 1 е 

ПН 
2.9. 

Основи медичних 
знань 

144 4 з 

пп 
3-06. 

Експериментальна 
психологія 

72 2 з 

пп 
3-23. 

Основи психологічного 
консультування 

144 4 е 

пп 
3-30. 

Психологія творчості 72 2 з 

пп 
3-41. 

Психологія роботи з 
персоналом 

72 2 з 

4 курс, 7 семестр 

Г 1.9. Політологія 72 2 з 

Г1.10. Логіка 72 2 з 

пп 
3-13. 

Психологія праці та 
інженерна психологія 

72 2 з 

пп 
3-15. 

Методика викладання 
психології 

108 3 е 

пп 
3-17. 

Політична психологія 72 2 е 

пп 
3-18. 

Психологія управління 72 2 е 

пп 
3-25. 

Девіантна поведінка 72 2 з 

пп 
3-26. 

Реабілітаційна 
психологія 

72 2 е 

пп 
3-34. 

Психологія 
спілкування 

72 2 е 

пп 
3-36. 

Психологія бізнесу та 
підприємницької 
діяльності 

72 2 з 

пп 
3-37. 

Психолінгвістика 72 2 з 

4 курс, 8 семестр 
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Г 1.8. Соціологія 72 2 з 

ПН 
2.8. 

Безпека 
життєдіяльності 

72 2 з 

ПН 
2.10. 

Філософія психології 108 3 з 

пп 
3-14. 

Основи психотерапії 108 3 е 

пп 
3-20. 

Психологічна 
експертиза 

72 2 з 

пп 
3-27. 

Сучасні напрямки 
зарубіжної психології 

108 3 е 

пп 
3-28. 

Психологія конфліктів 108 3 е 

пп 
3-29. 

Соціально-
психологічний тренінг 

108 3 з 

пп 
3-32. 

Сімейне 
консультування 

108 3 е 

пп 
3-42. 

Психологія здоров’я 54 1,5 з 

5 курс, 9 семестр 

М 1 Цивільна оборона 54 2 з 

М2 Емоційне вигорання  
Психолога в 
професійній дяльності 

27 1,5 е 

М3 Педагог. і  психолог. 
ВШ 

108 4 е 

М4 Проблеми 
професійного і 
особистісного росту 
викладача ВШ 

108 4 З 

М5 Методологія та 
методика наукового 
дослідження у ВШ 

108 4 з 

М6 Методика викладання 
психології у ВШ 

54 2,5 е 

М7 Психофзологія 
научіння 

108 4 з 

М8 Екзистенці на та 
гуманістична  
психологія 

108 4 е 

М9 Психологія соціальної 
поведінки особистості

108 4 е 
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М10 Основи психокорекції 108 4 з 

5 курс, 10 семестр 

М11 Інтелектуальна 
власність 

36 1 з 

М12 Вища освіта України і 
болонський процес 

36 1 з 

М13 Управління соц.-вихов 
роботою у навчальн. 
закладах 

54 2 з 
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НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР» 
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Дисципліни нормативної частини  
 

Г 1.1. Історія України 
1 курс; 1 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Вивчення виникнення, 

становлення і розвитку українського народу на основних землях його 
поселення; історії його предків від найдавніших часів до сьогодення; 
особливостей формування і функціонування української держави, характеру 
взаємодії українського народу з іншими народами; процесу зародження та 
еволюції духовної та матеріальної культури; життя і діяльності видатних 
політичних осіб, діячів культури, освіти, літератури, мистецтва. 

Основний зміст дисципліни: Доісторичне минуле та епоха ранньої 
історії України. Княжа доба. Литовсько-польська доба. Доба козацько-
гетьманської держави. Україна в ХІХ-поч.ХХ ст. Державне відродження 
(1917-1920). Україна в складі СРСР. Україна в умовах незалежності. 
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 
історичних епох. – К., 2000. 

2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. – К., 2002. 

3. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. 
– 2-е вид. – К., 1998. 

4. Буковина: історичний нарис / відп. ред. В.М.Ботушанський. – Чернівці, 
1998. 

5. Грицак А.Й. Нарис історі України: Формування модерної української 
нації ХІХ – ХХ ст. – К.,1996. 

6. Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Корокий курс лекцій. – 
Тернопіль, 2000. 

 
Г 1.2 Культурологія 

1 курс; 2 сем.; 54 год.; 2 год. на тижд.; 1,5 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Засвоєння загальних 

відомостей культурно-історичного процесу, особливостей культурних епох, 
їх духовних цінностей та пріоритетів, досягнень в різних галузях духовної 
культури; ознайомлення з художніми стилями, шедеврами культури, видами 
та жанрами мистецтва, їх художньою мовою, провідними діячами науки і 
культури, які визначають характер та особливості культури тієї чи іншої 
епохи.  
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Аналіз явищ життя, усвідомлення природи різних жанрів художньої 
творчості і видів мистецтв; розуміння світобачення і світорозуміння кожної 
культурно-історичної епохи; уміння збагачувати власну духовну культуру 
шляхом самоосвіти, творчої праці над освоєнням і вдосконаленням 
культурно-освітніх знань 

Основний зміст дисципліни: Теорія культури як наука. Культура, 
цивілізація, природа, суспільство, людина. Первісна культура: генеза, 
сутність. Культура давніх цивілізацій. Єгипет. Особливості культури Заходу. 
Культура ХІХ-ХХ ст.; модернізм та постмодернізм. Світ української 
культури. Українська національна культура і державотворчий процес ( ХІХ-
ХХ ст.). Філософія культури XX ст. Діалог культур на порозі III тисячоліття. 

Основна література до курсу: 
1. Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. и др. История Древнего мира: 
Древний Рим, Минск: “Харвест”, 1998, - 800 с.  
2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима, Москва: 
“Высшая школа”, 1988. - 496 с.  
3. Ладинский Ант. В дни Каракаллы, Минск: “Беларусь”, 1987- 460 с.  
4. Левчук Л.Т. та інші. Історія світової культури, Київ: “Либідь”,1999. - 368 с.  
5. Момзен Т. История Рима, Санк-Петербург: “СПБ”-  1993.  - 368с. 
6. “Энциклопедия”, Академия педагогических наук СССР, том 12, Москва, 
1968. - 640 с. 
 

Г 1.3 Українська мова 
1 курс; 2 сем.; 54 год.; 2 год. на тижд.; 1,5 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Засвоєння загальних вимог 

до оформлення ділових документів, мови документів; пояснення складних 
випадків правопису в документації; характеристика синтаксичних 
особливостей ділових паперів; ознайомлення з основними випадками усного 
ділового спілкування, найважливішими жанрами .публічного мовлення; 
формування вмінь оформлення основних видів ділової документації. 

Основний зміст дисципліни: Роль мови у житті суспільства. Функції 
мови, походження української мови. Українська термінологічна 
(музикознавча в т.ч.) лексика. Українська ділова мова. Вибір граматичних 
форм у діловому мовленні. Іншомовні слова в діловому мовленні. Правопис 
прізвищ, імен, по батькові. Складноскорочені слова й абревіатури в 
українському правочинстві. Графічні скорочення. Написання заяви, 
автобіографії, характеристики, протоколу, довідки, оголошення, запрошення, 
доручення, постанови, плану, звіту, пояснювальної записки, наказу тощо. 
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1.Глущенко С.В. та ін. Сучасні ділові папери. –– К., 2002. –– 398 с. 
2.Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення . –– Вінниця, 

2003. –– 472 с. 
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3.Ділова українська мова // За ред. Н.Д.Бабич. — Чернівці, 1996. — 276 
с. 

4.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 
непрофесійне спілкування. –– Донецьк, 2004. –– 480 с.  

5.Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. –– К., 2003. 
–– 623 с.  

6.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. –– К., 2003. –– 448 с. 
 

 
Г 1.4. Філософія 
2 курс; 3 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Опанування галузями 

філософського знання, основними формами буття і сутності діалектики, 
історичними типами філософії, парадигмами філософствування; шляхами 
пізнання світу, функціонування знання в сучасному інформаційному 
суспільстві, особливостями взаємозв'язку науки, техніки з сучасними 
соціальними і етичними проблемами; розуміння походження свідомості, її 
форм і структури; форм суспільної свідомості та їх взаємозв'язку; умов 
формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, 
природи, культури. 

Основний зміст дисципліни: Специфіка філософського знання. Історія 
філософії у контексті її теорії, історичного типу філософії і 
філософствування. Українська філософська думка: історія та основні 
напрямки сучасного розвитку. Філософська антропологія. Специфіка 
антропологічного «повороту» в сучасній філософії. Соціальна філософія: 
людина та історичний процес. Основні сфери буття суспільства. Пізнання як 
предмет філософії. Теорія пізнання. Філософія культури та культура 
філософствування. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел літератури: 
1. Ницше Ф. Соч. В 2-х т. – М., 1990.  
2. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.  
3. Хайдеггер М. Бытие и ничто. – М., 1997  
4. Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М., 1992.  
5. Шпенглер О. Закат Европы. – Т. 1. – М., 1993; т.2. – М., 1998.  

 
Г 1.5. Релігієзнавство 
3 курс; 5 сем.; 54 год.; 2 год. на тижд.; 1,5 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Аналіз структури і 

особливостей, природи і специфіки категорій, методологічних проблем 
сучасного українського релігієзнавства. Визначення місця в житті особи та 
суспільства, сутності, характерних ознак, структури та функцій, причин 
виникнення та первісних історичних форм релігії. Засвоєння загальної 
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характеристики типологій сучасних релігій, з'ясування соціально-
економічних причини та ідейних джерел виникнення християнства та його 
значення для розбудови духовної культури України. 

Основний зміст дисципліни: Релігієзнавство як наука. Релігія як 
соціальне явище. Сучасні релігії. Християнство. Християнство в контексті 
історії та сьогодення українського народу. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел літератури: 
1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. 

А.Колодного). – К., 2000. 
2. Библийская энциклопедия. – М., 1991. 
3. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999. 
4. Історія Православної Церкви в Україні. – К., 1997. 
5. Історія релігії в Україні. В 10-ти т. – К., 1996-2001. 
6. Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців: вияв, 

постаті, стан. – К., 1996. 
7. Лешан В. Релігієзнавство. – Чернівці, 1999. 
8. Матвєєв В. Курс лекцій з релігієзнавства. Ніжин, 2002. 
9. Новий Завіт. 
10. Про свободу совісті, релігії і переконань. – К., 1996. 

 
Г 1.6 Правознавство 
2 курс; 4 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Засвоєння основних 

положень права (цивільного, трудового, кримінального, адміністративного), 
норми та системи права, основ держави і права України. Формування 
основних правореалізаційних вмінь у педагогічній та економічній діяльності. 
Використання правових знань у практичній діяльності, складання правової 
документації, самостійне поповнення правових знань, аналіз принципів, 
структури організації та діяльності органів держави. Усвідомлення 
конституційного права як базової фундаментальної юридичної науки і 
навчальної дисципліни, Конституції, як акт волевиявлення народу. 
Визначення філософських, соціально-економічних і політичних передумов 
виникнення інституту Основного закону; застосування порівняльного аналізу 
для визначення Конституції України як гаранта демократії, як показника 
цивілізаційного розвитку держави, нації і суспільства, та її узгодження з 
міжнародно-правовими актами; 

Основний зміст дисципліни: Основи держав і права України. 
Правореалізація. Норми права. Система права. Основи цивільного, 
трудового, кримінального, адміністративного права. Конституційне право 
України: галузь права, наука, навчальна дисципліна. Сучасні моделі 
Конституції. Зміст і властивості Конституції, її форма і структура. 
Конституція України - Основний закон держави, соціокультурний 
цивілізований фактор розвитку державності. Історія української державності 
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та конституціоналізму. Основи конституційно-правого статусу особистості. 
Конституційні моделі організації державної влади в Україні. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел літератури: 
1. Історія держави та права України. Курс лекцій / За ред. В.Д. 

Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 1995.  
2. Історія українського права / За ред. О. О. Шевченка. – К.: Юрінком 

Інтер, 2001.  
3. Кульчицький В.С., Настюк М.І, Тищик Б.Й. Історія держави і права 

України.– Львів: Світ, 1996.  
4. Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. О.О. Шевченка. – 

К.: Юрінком Інтер, 1996.  
5. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. / Укладачі: В.Д. 

Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький – К.: Юрінком Інтер, 
1997.  

 
 
Г 1.7. Економічна теорія 
3 курс; 6 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кред. 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Засвоєння основних 

теоретичних положень економічної науки; формування вміння самостійно 
набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і 
пояснювати сучасні економічні явища; ознайомлення з особливостями 
формування, розвитку і регулювання ринкового господарства, власне 
товарного виробництва, товарно-грошових відносин ; усвідомлення етапів 
становлення ринкової економіки України і проблем її функціонування, ролі 
економічної теорії в підготовці втілення національної школи. 

Основний зміст дисципліни: Сутність економічної теорії як науки. 
Загальні основи економічного розвитку. Власність в економічній структурі 
суспільства. Підприємництво. Бізнес. Роздержавлення і приватизація. 
Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Ринок як 
економічна форма організації господарства. Інфраструктура ринкового 
господарства. Теорія попиту і пропозиції. Ринковий механізм. Конкуренція і 
монополія. Ціноутворення в умовах ринку. Держава в ринковій економіці. 
Формування економічної політики Фінансова і банківська системи. 
Грошовий   обіг. Інфляція. Безробіття і політика зайнятості. Система 
соціального захисту. Формування і розподіл доходів в ринковому 
господарстві. Підприємство (фірма) в системі ринкових відносин. 
Особливості становлення ринкових відносин в аграрній сфері. Суспільне 
відтворення. Економічне зростання. Національний продукт і національний 
доход. Основні риси і тенденції розвитку світового господарства. Глобальні 
економічні проблеми. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел літератури: 
1. Закон України "Про банки і банківську діяльсть". Київ, 1999. – 348с.  
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2. Інструкція Правління НБУ "Про безготівкові розрахунки в 
господарському обороті України, від 2 серпня 1996р. К., 1998. -246с.  

3. 5. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций.-М.: 
Издательство БЕК, 1994. -148с. 

4. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. 
М: Финансы и статистика, 1996 – 456с.  

5. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.- 
М.: Издательство БЭК, 1994 . – 225с. 

6. Ерліхівській збірник / під ред, Воронової Л.К. і Пацурківського П.С. 
- Чернівці.: 1994 – 344с. 

7. Вексель. Сто вопросов ы ответов. Методическое пособие / под ред. 
З.Е. Шимановой - М.:1994. 256с.  

8. Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 
1995 -238с 

9. Пол А. Самюелсон Вільям Д. Нордгауз Economics. - Київ: ‘Основи’. 
– 1995 – 348с.  

 
Г 1.8. Соціологія 
4 курс; 8 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Вивчення відтворення 

соціальних систем суспільства і його структур, соціальних спільнот, 
інститутів, особистості; принципів раціоналізації й оптимізації соціальної 
діяльності особистості та спільнот; отримання достовірної, істинної картини 
сучасного світу, розв'язання суспільних проблем епохи; ознайомлення з 
методами пізнання соціологічної   науки:   структурно-функціональним,   
типологічним,порівняльно-типологічним,соціометричним, інтерпретаційним, 
моделюючим, індукційним, дедукційним. 

Основний зміст дисципліни: Соціологія як наука. Виникнення та 
основні етапи розвитку. Суспільство як соціальна система. Соціальна 
структура суспільства. Особистість в системі суспільних зв'язків. Соціологія 
сім'ї і молоді. Соціологічний аналіз економічної сфери суспільства. 
Політична система суспільства як об'єкт соціологічного дослідження. 
Духовна сфера суспільства, соціологія культури і релігії, науки і освіти, 
громадської думки. Методологія і методика соціологічних досліджень. 

Для засвоєння курсу  пропонується перелік джерел: 
1. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. – К,: Либідь, 1996. – 

224 с. 
2. Потульницький В.А. Історія української політології. – К.: Либідь, 1992. 

–232 с.  
3. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. 

В.Г.Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 356 с. 
4. Соціологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний 

посібник/Укл. В.І.Бурдяк, Н.Ю.Ротар. – Чернівці, 2000. –45 с. 
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5. Опитування громадської думки. Для журнілістів і політиків. – К., 1995. 
– 45 с. 

6. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996. – 232 с. 
7. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький А.М. Як підготувати, провести 

й узагальнити результати соціологічних досліджень. – Львів, 1996. – 34 
с.   

8. Победа Н.А. Социология культуры. - Одесса, 1997. – 224 с.  
9. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К.: Україна, 1994. 

– 45 с. 
10. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программы, 

методы. - М., 1987. – 248 с.  
 
Г 1.9. Політологія 
4 курс; 7 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Розкрити суть політики як 

соціального явища, яке охоплює відносини між особою, мікро- і 
макросоціальними спільнотами, партійними і громадськими організаціями, 
державами, ядром яких є питання влади; засвоїти   основні детермінанти 
політики (економічна база, соціальна структура, цінності, політична 
свідомість, політична культура тощо); застосувати різні підходи до вивчення 
політології, історії її становлення , розвитку, функціонування; визначити 
місце і роль політології в системі наук про суспільство, їх взаємозв'язок, а 
також виділити основні соціальні функції політології. 

Основний зміст дисципліни: Предмет. Метод і структура політології. 
Генезис політичних ідей у розвитку людської цивілізації. Становлення 
української політичної думки. Політичне життя суспільства і політична 
діяльність. Політична влада і форми її здійснення. Людина, соціальні 
спільноти і політика. Політика і національні відносини. Політична система 
суспільства. Суспільно-політичні організації, політичні партії і партійні 
системи. Політична свідомість і політична культура. Політика і міжнародні 
відносини. Політичні проблеми національного відродження України. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел: 
1. Гелів С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 2001. 
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: 

“Новий світ – 2000”, “Альтаїр – 2002”, 2003. 
3. Політологічний енциклопедичний словник. Навчальний посібник/За 

редагуванням Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. –К: Генеза, 1997. 
4. Політологія: наука про політику/В.П.Андрущенко та ін. За редакцією 

В.Кременя, М.Горлача. – К- Харків: Єдинорог, 2001. 
5. Політологія/ За ред. О.В.Бабкіна, В.П.Горбатенька. –К: Академія, 2001. 
6. Політологія: Підручник/За ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К: 

Вища школа, 2001. 
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7. Політологія: Кінець ХІХ – перша пол. ХХ ст. Хрестоматія/За ред. О.І. 
Семківа. – Львів: Світ, 1996. 

 
 
Г 1.10 Логіка 
4 курс; 7 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Засвоєння законів і 

принципів правильного міркування; аналіз семантичного, синтаксичного та 
прагматичного аспектів природних і штучних мов; оволодіння логічними 
прийомами формування понять, суджень, умовиводів; застосування у 
педагогічній, соціально-психологічній та інших сферах законів модальної 
логіки, логікою прийняття рішень, спілкування та розв'язання конфліктів. 

Основний зміст дисципліни: Предмет логіки, Мислення і мова. 
Поняття. Судження. Закони логіки. Умовивід. Логічні основи теорії 
аргументації. Проблема. Гіпотеза. 

 Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел літератури: 
1. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків: Основа, 1995. – 260 с.  
2. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 391 с.  
3. Конверський А.Є. Логіка. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 271 с.  
4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – Москва: Юристъ, 1998. – 256 

с.  
5. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической 

науке и практике. – Екатеринбург: Наука, 1993. – 192 с.  
 

Г 1.11. Іноземна мова. 
1,2 курс; 1,2,3,4 семестр; 252 години; 3,2,2,2 год. на тижд.; 7 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Формування вміння 

передавати зміст невідомих текстів рідною та іноземною мовами; читати і 
розуміти нескладні суспільно-політичні тексти та тексти за фахом; письмово 
перекладати текст за фахом зі словником; представити тему за фахом перед 
аудиторією (повідомлення, інформація); побудувати діалог на задану 
тематику чи за обраним фахом. 

Основний зміст дисципліни: Загальні вимоги до читання, 
аудіювання, письма, монологічного та діалогічного мовлення. Розмовні теми: 
Моя біографія. Моє навчання в університеті. Мій фах. Мій вуз. Мій 
факультет. Робочий день студента. Україна. Київ - столиця України. 
Дрогобич. Країна , мова якої вивчається. Столиця країни, мова якої 
вивчається. Подорож. На пошті. У продуктовому магазині. Відвідування 
театру. Досягнення та перспективи розвитку галузі науки, яку я вивчаю. 
Видатні українські та зарубіжні музиканти-виконавці, композитори. 

Основна література до курсу: 
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1. Бурбело В. Б., Андрашко К. М. Словник французько-український, 
українсько-французький. – К., 1996. 

2. Витрешко Н. Л. Учебник французского языка для неязыковых 
(гуманитарных) вузов. – М.,1997. 

3. Дроздов А.А. Граматика французької мови в таблицях та схемах. 
– К., 1997 

4. Князєва Д. А., Шаповал Г.Я., Яценюк М. Г. Завдання для 
проведення занять з розмовної практики для студентів неспеціальних 
факультетів. – Чернівці, 1992. 

5. Попова Г. Н., Казакова М. Грамматика французского языка. 
Практический курс. – М., 1999. 

6. Brunel F., Valetta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – Paris, 
1991. 

 
Г 1.12. Фізичне виховання. 
1,2,3 курс; 1,2,3,4,5,6 сем.; 216 год.; 2,2,2,2,2,2 год. на тижд.; 6 кред. 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: Формування фізичної 

культури майбутніх фахівців і її реалізація в професійні, соціальній та 
культурній діяльності. Засвоєння системи теоретичних знань та практичних 
вмінь; розвиток та вдосконалення фізичних якостей (швидкість, сила, 
витривалість, спритність, координація тощо), виховання почуття обов'язку 
перед суспільством за своє здоров'я; забезпечення необхідним рівнем вмінь 
та навичок з основ методики організації та проведення фізично-масових і 
оздоровчих заходів як основи професійно-педагогічної прикладної 
підготовки; вироблення вміння використовувати фізичні вправи для 
профілактики захворювань, збереження здоров'я та самоконтролю. 

Основний зміст дисципліни: Фізична культура і спорт у вищих 
навчальних закладах України. Історія Фізкультури та спорту. Природничо-
наукові та гігієнічні основи фізичної культури і спорту. Основи фізичної та 
спортивної підготовки. Основи лікарського контролю і самоконтролю. 
Фізична культура і спорт в режимі праці, навчання і відпочинку. Професійно-
прикладна фізична підготовка майбутніх вчителів. Фізична культура і 
наукова організація праці. Психологічні аспекти фізичної та спортивної 
діяльності. Плавання. Легка атлетика. Основи гімнастики. Спортивні ігри. 
Рухливі ігри. Лижі. 

Основна література до курсу: 
1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Перелік 

документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і 
поза навчальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах 
освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4. 

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи 
підготовки спортсменів. – Київ: Олімпійська література, 1999. – 318 с. 
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3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості 
населення України. – К., 31 с. 

4. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я 
нації”. – К., 1998. – 46 с. 

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – 
Львів: Штабар, 1997. – 207 с. 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 
2000. – 423 с. 

7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х 
кн. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с. 

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної 
фізичної культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с. 

 
 
Г 1.13. Охорона праці 
3 курс; 6 сем.; 36 год.; 1год. на тижд.; 1 кредит 
 
Мета і завдання курсу: Сформувати у майбутніх фахівців 

необхідний рівень знань та умінь з правових та організаційних питань 
охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки 
та пожежної безпеки. Особливої уваги заслуговує формування у студентів 
знань та навичок з безпеки життєдіяльності з основами професійної 
підготовки. 

Основний зміст дисципліни: законодавча та нормативна  база 
України про охорону праці; організація з охорони праці у вищих 
навчальних закладах різних рівнів акредитації; охорона праці і 
загальноосвітніх навчальних закладах; охорона праці під час занять у 
комп’ютерних класах; заходи безпеки на спортивних майданчиках та у 
спортивних залах; інструкція з охорони праці в галузі освіти; пожежна 
безпека в закладах системи освіти України. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні уміти 
проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання 
працівників освіти з питань охорони праці; уміти сформулювати вимоги до 
системи управління охороною праці щодо конкретного закладу освіти чи 
його підрозділу. 

Основна література до курсу: 
1. Закон України “Про охорону праці”. 
2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – С. 80. 
3. Законодавство України про охорону праці. Том 1-4. 

Держнаглядохоронпраці. – К.: Основа, 1995. – С. 1866. 
4. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Укрархбудінформ, 

1995. – С. 195. 
5. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій 
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системи освіти України. – К.: Міністерство освіти України, Інститут змісту і 
методів навчання, 1999. – С. 80. 

6. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигрей, О. В. Мельников. Основи 
охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – С. 348. 

7. Г. Ф. Денисенко. Охрана труда. М.: Высшая школа, 1985. – С. 
319. 

8. Л. П. Шариков. Справочник по охране труда.Т. 1-4. – Л.: 
Судостроение, 1976. – С. 2114. 

 
ІІ. Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки 

Дисципліни нормативної частини  
 

ПН 2.2. Математична статистика. 
1 курс; 1 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з 

основами теорії ймовірності та основними методами математичної 
статистики, виробити у студентів уміння й навички застосовувати методи 
математичної статистики при розв’язанні психологічних задач. 

Основний зміст дисципліни: Поняття теорії ймовірності. Елементи 
комбінаторики. Алгебра випадкових подій. Основні властивості ймовірності. 
Формула Байеса. Дискретні випадкові величини. Математичне очікування, 
дисперсія, поняття моментів. Неперервні випадкові величини. Рівномірний та 
нормальний розподіл. Вибірковий метод. Варіаційні ряди. Статистичне 
оцінювання параметрів розподілу. Інтервали надійності. Перевірка 
статистичних гіпотез. Елементи теорії кореляції. Поняття про регресійний 
аналіз. 

Основна література до курсу: 
1. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Курс лекцій з теорії ймовірностей - К.: 

Норіта-плюс, 2007. - 168с. 
2. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. Теория вероятностей и 

математическая статистика, К. 1988. – 186с. 
3. Ширяев И.Ф. Вероятность, М. 1989. – 348с. 
4. Боровков А.А. Теория вероятностей, М., 2009. – 280с. 
5. Лебєдєв О.А., Чечельницький М.М., Шарапов М.С.,Збірник задач з 

теорії ймовірностей, К. 2006. – 286с. 
6. Розанов Ю.А., Прохоров Ю.В. Справочник по теории вероятностей. М., 

1989. – 348с. 
7. Королюк В. С., Портенко Н. И., Скороход А.В., Турбин А. Ф. 

Справочник по теории вероятностей и математической статистике, 
1985. – 246с. 

 
ПН 2.1. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології. 
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1 курс; 1 семестр; 108 год.; 3 год. на тижд.; 3 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: полягає в навчанні 

студентів роботи на ПЕОМ, написанні програм та застосуванні 
комп’ютерних психодіагностичних методик. 

Основний зміст дисципліни: Структура і можливості сучасної 
обчислювальної техніки. Застосування ЕОМ в емпіричних психологічних 
дослідженнях. Поняття алгоритму та програми. Властивості алгоритму. 
Архітектура сучасних ЕОМ. Основні поняття операційної системи MS-DOS. 
Робота в середовищі MS-DOS. Основи програмування на одній з мов 
високого рівня (Бейсик або Паскаль). Побудова арифметичних та логічних 
виразів. Основні синтаксичні конструкції: присвоєння, умовний оператор, 
цикли, підпрограми. Робота з файлами. Поняття комп’ютерної графіки. 
Підготовка до редагування текстів за допомогою ПЕОМ. Організація та 
використання програм комп’ютеризованого психологічного тестування та 
пакетів програм аналізу даних. 

Основна література до курсу: 
1. Антонова О.П., Інформатика. Цікаві задачі., К., 2007, – 64 стор.  
2. Пахомова Г.В., Інформатика. Вступ до програмування мовою 

ЛОГО. К., 2007, – 136 стор. 
3. Шестопалов Є.А., Інформатика. Базовий курс.   К., 2007, – 176 

стор.  
4. Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Інформатика. Баз. курс. К., 

2007, – 208 с. 
5. Ковшун М.І., Інформатика. Web-дизайн. , К., 2007, – 112 стор.  

 
ПН2.3. Анатомія та еволюція нервової системи. 
1 курс; 1 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: сформувати в студентів 

знання  про анатомію та еволюцію нервової системи, основні методи 
дослідження анатомії і морфології нервової системи. 

Основний зміст дисципліни: Значення досліджень анатомії 
нервової системи для психології. Методи дослідження анатомії і морфології 
нервової системи. Еволюція нервової системи. Нейрон як структурна і 
функціональна одиниця нервової системи. Рецептори, їх класифікація. 
Центральна та периферична нервові системи. Рефлекторна функція нервової 
системи. Поняття рефлекторного кільця. Загальна характеристика та 
еволюція вегетативної нервової системи. Центральний і периферичний 
відділи парасимпатичної нервової системи. Сенсорні системи (шкірні, зорові, 
слухові, нюхові, смакові). Структурні особливості та значення 
аналізаторного апарату. 

Основна література до курсу: 
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1. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. 
М, 1988. – 248 с. 

2. Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.  
3. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. Т.2. – Чернівці, 1998. – 250 с. 
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ПН 2.3 ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ 
1 курс; 2 семестр; 144 год.; 3 год. на тижд.; 4 кредити 

Курс «Основи фізіології та генетики людини» входить до складу 
нормативної частини циклу природничо-наукової підготовки напряму 
«Психологія» та «Практична психологія». 

Мета курсу – полягає в тому, щоб дати студентам знання та розуміння 
механізмів функціонування органів, їх функціональних систем та організму 
людини в цілому. При цьому, основна увага приділяється механізмам взаємодії 
функціональних систем в залежності від зміни стану організму та умов 
зовнішнього середовища.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу: 

 знання про: конкретні механізми роботи і регуляції органів та їх систем, 
основні закономірності їх взаємодії,  про перебіг фізіологічних процесів, 
знати найбільш важливі константи живого організму, їх значення, засоби 
вивчення. 

 уміння: аналізувати фізіологічні процеси та явища, набути вміння на 
підставі теоретичних знань пропонувати найбільш оптимальні 
методи вивчення фізіологічних функцій із застосування сучасних 
приладів.  

Змістовий модуль 1. 
ОСНОВИ ЦИТОФІЗІОЛОГІЇ. КРОВ ТА ІМУННА СИСТЕМА. 

НЕ 1.1. КЛІТИНА, ЯК СТРУК ТУРНО-ФУНКЦІО-НАЛЬНА ОДИНИЦЯ 
ЖИВОГО.  
Основи цитофізіології. Структурно-функціональна організація клітини. 
Органели клітини, функціо нальне при значення. Мембрана клітини, 
механізми впливу гуморальних і гормональних факторів на мембрану 
клітини. Біохімічні основи енергетичного за без печення життєдіяль-ності 
клітин.  
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НЕ 1.2. КЛІТИНА, ЯК СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ 
ЖИВОГО.  
Генетичний апарат клітини. Регуляція поділу клітин. Ядро клітини, 
структурно-функціональна організація. Поділ соматичних та статевих клітин. 
Принципи роботи генетичного апарату. 
НЕ 1.3. КРОВ. ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИН КРОВІ. ПЛАЗМА КРОВІ. 
КЛІТИННІ ТА ГУМОРАЛЬНІ ОСНО ВИ ІМУНІТЕТУ.  
Еритроцити, кількість, будова, хімічний склад. Роль еритроцит-тів в 
транспорті кис-ню. Біохімічні основи життєдіяльності ери-троцитів 
(енергетичне забезпечення). Роль глютатіонової системи еритроцитів. Лейко-
цити, класифікація, фізіологічна роль лейкоцитів. Тромбо-цити і їх 
фізіологічна роль. Плазма крові, хімічний склад. Осно-ви згортаючої та 
протизгортаючої систем крові. 
Н.Е 1.4. КРОВ. ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИН КРОВІ. ПЛАЗМА КРОВІ. 
КЛІТИННІ ТА ГУМО-РАЛЬНІ ОСНОВИ ІМУНІТЕТУ.  
Неспецифічні клітин ні фактори імунітету. Неспецифічні гуморальні фактори 
імунітету. Специфічні гуморальні фактори імунітету. Історія становлення 
вчення про імунітет. Лімфоцити і їх роль в імунних реакціях. Інтерлейкіни 
(лімфокіни) і їх роль в імунних реакціях. Роль вилочкової залози, кісткового 
мозку та лімфатичних вузлів в імунних реакціях. 

Змістовий модуль 2. 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ 
Н.Е 2.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЦНС І ВНД.  
Біологічне призна-чення нервової систе ми. Нейрони: морфологічна і 
функціональна організація. Нейроглія, структурно-функціональна 
характеристика. Фізіологічна роль. 
Н.Е 2.2. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЦНС І ВНД.  
ГематоенцефалІчний бар'єр. Етапи ембріогенезу основних відділів ЦНС. 
Методи клініко-експериментальних досліджень ЦНС і ВНД. 
Н.Е 2.3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НЕЙРОНІВ. 
Аксон, структура, функція, еферентні нервові закінчення. Дендрит, 
структура. Аферентні нервові закінчення. Рецептори, класифікація, 
механізми генерації імпульса. Інтерорецептори. Природа і механізми 
хеморецепції. 
Н.Е 2.4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НЕЙРОНІВ. 
Механізми впливу нервових клітин на діяльність ефекторних органів. 
Аксонний і дендритний транспорт. 
Н.Е 2.5. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ НЕРВОВИХ КЛІТИН. 
Загальні питання фізіології рухів. Синапси, структурра, класифікація. 
Медіатори збудливих синапсів. Медіатори гальмівних синапсів. Електричні 
синапси. 
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Н.Е 2.6. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ НЕРВОВИХ КЛІТИН. 
Поняття про адрено-, холіно-, серотонін-, ГАМК-ергічні струк тури мозку. 
Клінічне значення. 
Н.Е 2.7. СПИННИЙ МОЗОК 
Ембріогенез спинного мозку. Будова сірої речовини спинного мозку 
(нейрони, ядра, функціональне призначення). Біла речовина спинного мозку. 
Власний апарат спинного мозку. Висхідні проводящі шляхи спинного 
мозку.Нисхідні проводящі шляхи спинного мозку. 
Н.Е 2.8. СПИННИЙ МОЗОК 
Спінальний ганглій, структурно-функціональна організація. 

Змістовий модуль 3. 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

ТА НЕЙРОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ 
Н.Е 3.1 ДОВГАСТИЙ МОЗОК 
Ядра сірої речовини довгастого мозку, функціональне призначення. 
Черепно-мозкові нерви бульбарного відділу головного мозку. 
Н.Е 3.2. ДОВГАСТИЙ МОЗОК 
Ретикулярна формація. Проводящі шляхи довгастого мозку.Структура та 
функціональне зна-чення. 
Н.Е 3.3. МОЗОЧОК 
Структурно-функціональна організація кори мозочка. Ядра білої речовини 
мозочка. Механізми впливу мозочка на реалізацію м'язевої діяльності. 
Н.Е 3.4. МОЗОЧОК 
Проводящі шляхи мозочка. 
Н.Е 3.5. ЛІМБІЧНА СИСТЕМА. 
Лімбічні структури проміжного мозку. Гіпоталамічні ядра та їх фізіологічна 
роль. Зоровий пагорб, структура і функції. 
НЕ 3.6. ЛІМБІЧНА СИСТЕМА. 
Лімбічна система і емоції. 
Н.Е 3.7. ВЕЛИКІ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
Структурно-функціональна організація кори великих півкуль. Модуль, як 
структурно-функціональна одиниця кори головного мозку. Коркова 
локалізація функцій. Функціональна аси-метрія великих пів-куль. Базальні 
ядра великих півкуль, будова і функція. 
Н.Е 3.8. ВЕЛИКІ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
Проводящі шляхи кори головного мозку. 
Н.Е 3.9. ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА 
Симпатична нервова система, структурно-функціональна організація. 
Парасимпатична нервова система, функціональна роль.  
Н.Е. 3.10. ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА 
Адренореактивні структури, фізіологічна роль. Холінореактивні структури і 
їх фізіологічна роль. 
Н.Е 3.11. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 
Поняття про аналізатори. Роль сенсорної активації в розвитку нервової 
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системи. Нюховий аналізатор, структура і функції. Смаковий аналізатор, 
структура, функції. 
Н.Е 3.12. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР 
Сітківка ока, нейронний склад, структурна організація. Структурне 
забезпечення розпізнання кольорів. Функціональна організація 
фоторецептор-них клітин з дендрит-том паличка та колбочка. Акомодація, 
механізми. 
Н.Е 3.13. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР 
Ембріогенез ока. Структура і функція рогівки і склери. Структура і функція 
судинної оболонки. 
Н.Е 3.14. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР 
Структурна організація зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. 
Кортіїв орган, структурне забезпечення сприйняття звукових подразнень. 
Коркова локалізація слухового аналізатора. Орган рівноваги, механізм 
сприйняття подразнень. 
Н.Е 3.15. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР 
Ембріогенез органу слуху та рівноваги. 
Змістовий модуль 4. Структурно-функціональна організація внутрішніх 

органів 
Н.Е 4.1. М’ЯЗОВА ТКАНИНА ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ 
ОСНОВИ М’ЯЗЕВОГО СКОРОЧЕННЯ.  
Структурно-функціональна організація поперечно-посмугованої м’язової 
тканини. Скоротливі білки та біохімія м’язового скорочення. Гладка м’язова 
тканина та механізми скорочення гладких міоцитів. Нейрогуморальна та 
ендокринна регуляція функції м'язів. 
Н.Е 4.2. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ФІЗІОЛОГІЯ 
КРОВОНОСНИХ СУДИН.  
Будова серця. Нейрогуморальна регуляція діяльності серця. Структурна 
організація серця. Автономна регуляція функції серця. Артеріальний тиск і 
його регуляція. Вплив вегетативної нервової системи на тонус судин. Рух 
крові по венах і його регуляція. Лімфа і лімфатичні судини, функція і 
біологічна роль. 
Н.Е. 4.3. ОРГАНИ ДИХАННЯ.  
Структурно-функціональна організація легень. Газообмін в альвеолах і 
його регуляція. Дихальний центр і регуляція його активності. 
Підтримання легенями параметрів кислотнолужної рівноваги. Метаболічна 
функція легень. 
Н.Е 4.4. ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ.  
Органи ротової порожнини та їх роль в процесах травлення. Шлунок, 
структурно-функціональна організація слизової оболонки. Нейральна 
регуляція шлункової секреції. Моторика шлунку, її роль і регуляція. 
Дванадцятипала кишка, структура і функція. Товста кишка, структура і 
функція. Дванадцятипала кишка, структура і функція. Товста кишка, 
структура і функція. 
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Н.Е 4.5. ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ПЕЧІНКА. 
Підшлункова залоза і її фізіологічна роль. Структурно-функціональна 
організація екзокринної частини підшлункової залози. Нейроендокринна 
регуляція секреції підшлункової залози. Панкреатичний сік, хімічний склад, 
фізіологічне значення. Печінка: структурно-функціональна організація. 
Гепатоцити, печінкові балки, печінкові дольки і ацинус. Участь печінки в 
метаболізмі. Детоксикаційна функція печінки. Жовч, хімічний склад, 
фізіологічна роль. Фізіологічні основи регуляції водно-сольового обміну. 
Н.Е 4.6. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯЦІЇ ВОДНО-СОЛЬОВОГО 
ОБМІНУ.  
Водні сектори, контроль об’єму та хімічного складу. Структурно-
функціональна організація нирок. Осморегулююча функція нирок. 
Волюморегулююча функція нирок. Кислоторегулююча функція нирок. 
Реабсорбція в канальцях. Концентраційний механізм нирок. 
Н.Е 4.7. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ РЕПРОДУКТИВНОЇ 
СИСТЕМИ.  
Структурно-функціональна організація яєчників. Регуляція етапів мейозу в 
яєчнику .Ендокринна функція яєчників. Структурно-функціональна організація 
матки, циклічні зміни і їх регуляція. Структурно-функціональна організація 
сім'яників.  

 
Основна література до курсу: 

1. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник/ переклад з англ. 
наук. ред. М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. – Львів: Бак, 
2002, - 784 с. 

2. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин/ К.: Вища школа, 1991. -327с. 
3. Навчальний атлас з анатомії та фізіології/ за ред. Тоні Сміта: Львів, 2001. – 

240 с. 
4. Нормальная физиология/ под ред. А.Г. Агаджаняна. – М.: Медицина, 2003. 
5. Нормальна фізіологія/ за ред. М.Р. Гжегоцького. – ЛНМУ, 2004. 
6. Посібник з нормальної фізіології/ за ред. В.Г. Шевчука,Д.Г. Наливайка. – 

К.: Здоров’я, 1995. – 368 с. 
7. Общий курс физиологии человека й животных/ под ред. А.Д. Ноздрачева. 

М.Высш. шк., 1991. - 504 с. 
8. Судаков К.Ф. Физиология курс лекций / М.: изд-во Медицина, 2000. 
9. Фомин Н.А. Физиология человека/ М.: Просвещение, 1995. -412с. 
10. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності/ К.: Либідь. 1993.- 

215с. 
 
 
ПН 2.5 Основи екології. 
1 курс; 2 сем.; 54 год.; 1 год. на тижд.; 1,5 кредити 
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Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів із 
основами екології як науки та її соціальними аспектами екології людини. 
Засвоїти теоретичні та практичні аспекти екології, основні поняття сучасної 
екологічної науки, вивчити загальні закономірності впливу людини на 
біосферу і шляхи її захисту. 

Основний зміст дисципліни: Поняття про екологію як науку. 
Закономірності розвитку неосфери, стан та структура людських популяцій. 
Уявлення про проблеми, що виникли при взаємодії суспільства 
навколишнього середовища. Соціальні аспекти екології людини, вивчення 
оточуючого середовища сучасних міст в його зв’язку із здоров’ям населення. 
Регіональні екологічні проблеми в сучасну епоху. Екологічні кризи та 
охорона навколишнього середовища. Концепція біосферогенезу. Проблема 
прогнозу та методи вивчення екології людини. Соціальні аспекти екології 
людини. 

Основна література до курсу: 
1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної 

екології. – К.: Либідь, 1995. – 368с. 
2. Буджак В.В., Должицька А.Г. Основи екології. Опорний конспект 

лекцій, тестові завдання. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 80 с. 
3. Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього 

природного середовища. – Львів: Афіша, 2001. – 272с. 
4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: 

Вища школа. – 2001. – 358 с. 
5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 
6. Степановских А.С. Общая экология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 510 с. 
 
ПН 2.16 Педагогіка. 
2 курс; 3 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: знати основи загальної 

педагогіки; дидактичні принципи організації навчально-виховного процесу; 
методи навчання та виховання; методи педагогічного впливу на особистість; 
уміти застосувати методи та прийоми педагогічного впливу на особистість; 
використовувати знання з педагогіки в організації навчання, управлінні 
колективом, стимулюванні соціальної активності особистості; застосувати 
методи педагогічного дослідження у вивченні та впровадженні ефективних 
форм і методів навчання і виховання. 

Основний зміст дисципліни: Поняття про педагогіку як науку про 
виховання, навчання особистості. ЇЇ завдання, методи дослідження та основні 
категорії, зв’язок з іншими науками. Методи виховання. Сутність і 
особливості   національного та інтернаціонального виховання, його мета і 
завдання. Цілісний процес навчання, його типи, форми, методи та принципи 
організації. Педагогічні здібності  і педагогічна майстерність. Методологічні 
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основи загального змісту навчально-виховного процесу. Система і 
організація неперервної освіти в Україні та інших країнах світу. 

Основна література до курсу: 
1. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2002. 
2. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2004. 
3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2001. 
4. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. 
5. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996. 
6. Дроб′язко П.І. Українська національна школа: витоки і 

сучасність. – К., 1997. 
7. Афоніна І.М. Педагогика: курс лекций и семинарских занятий. – 

Ростов на Дону, 2002. 
8. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989. 
9. Бабанский Ю.К. Педагогика. – москва, 1988. 
 
ПН 2.8 Безпека життєдіяльності. 
4 курс; 8 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: забезпечити студентів 

знаннями з основ безпеки життєдіяльності, познайомити із умовами 
раціональної організації життєвого мікросередовища людини в 
життєдіяльності. 

Основний зміст дисципліни: Сутність життєдіяльності. Умови, що 
сприяють життєдіяльності людини. Проблеми раціональної організації 
життєвого мікросередовища людини, яке  сприяє фізичному та психічному 
здоров’ю. Забезпечення  життєдіяльності в екстремальних ситуаціях та 
ситуаціях пов’язаних з  наслідками екологічних криз та природною стихією. 

Основна література до курсу: 
1. Жалібо Є.П., Завіруха Н.М., Зацарний В.В.   “Безпека 

життєдіяльності”, К., “Каравелла”, 2001. 
2. Чирва Ю.О., Баб”як О.С.  “Безпека життєдіяльності”, К., “Атіка”, 

2001. 
3. Безпека життєдіяльності .  Навчальний посібник за ред.  В.Г. 

цапка. К. Знання-Прес, 2003. 
4. Дуднікова І.І.   “Безпека життєдіяльності”, К. “Видавництво 

Європейського університету”, 2002. 
5. Пістун І.І.   “Безпека життєдіяльності”, суми  “Університетська 

книга”, 2000. 
6. Безпека харчування,   Бабюк А.В. та інші, Чернівці “Рута”, 2002 . 
Викладацький склад: Томусяк  Т. Л.,   Шестаков В. І., Панчук М.М., 

Паньків Н.І., Стратійчук Н. А., Козік Н. М., Бабюк А.В., Романів Л.В.,             
Волощук  О.І. 

 
ПН 2.10 Основи медичних знань  
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3 курс; 6 сем.; 144 год.; 3 год. на тижд.; 4 кредити 
 
Мета і завдання навчальної дисципліни:  Оволодіння студентами 

знаннями, уміннями, які б сприяли охороні здоров’я, формуванню здорового 
способу життя, забезпечували надання першої медичної допомоги в 
загрозливих ситуаціях, догляд за хворими та потерпілими. 

Основний зміст дисципліни: основні поняття про цілісний 
організм дитини, його функціонування та основні патологічні порушення в 
ньому, які можуть виникнути під час психічних, фізичних навантажень в 
навчальному процесі, а також в наслідок несприятливих умов навколишнього 
середовища; фізіологічні особливості дитинства і на їх базі – процеси росту 
та розвитку дітей, підлітків і юнацтва; інформацію про вплив зовнішнього 
середовища та спадкових факторів на організм матері і дитини; основні 
поняття про здоров’я дітей, основні хвороби цього періоду, попередження 
психоневрологічних порушень зору, слуху та інших захворювань; про 
невідкладні стани, причини їх виникнення, основні ознаки, наслідки, які 
становлять небезпеку для життя та здоров’я людини. 

Основна література до курсу: 
1. Посібник    “Основи медичних знань”  І та ІІ частини (ред. проф. 

Стащука В.Ф.). Чернівці, “Рута”, 2002-2003. 
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь М. “Медицина”, 1982 . 
3. Все по уходу за больными в больнице и дома  (под ред. акад.  

Никитина Ю.П., Маштакова Б.П.)  М. ГЭОТАР  Медицина – 1999. 
4. Петрик О.І.  “Медична допомога при травмах”  Львів, “Світ”, 

1992. 
5. Медицина дитинства  (кол. авторів), К. “Здоров”я”, 1994. 
 

ПН 2.5 ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ 
2 курс; 4 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Курс «Психофізіологія» входить до складу нормативної частини циклу 

природничо-наукової підготовки напряму «Психологія» та «Практична 
психологія». 

Мета курсу – сформувати у студентів чіткі уявлення про фізіологічні 
механізми психічних процесів: відчуття, сприйняття, мотивації, уваги, 
пам’яті, мови та мислення. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Психофізіологія»: 

 знання про: основні механізми структурно-функціонального 
забезпечення вищої нервової діяльності та психічних процесів, методи 
проведення психофізіологічних досліджень та способи оцінки їх результатів,  

 уміння: аналізувати різні функціональні стани, опанувати методикою 
використання тестових завдань, розробляти раціональні прийоми оптимізації 
психофізіологічних параметрів діяльності нервової системи. 

 Змістовий модуль 1.  «СЕНСОРНІ І РУХОВІ СИСТЕМИ 
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ЛЮДИНИ». 
Н.Е 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ. ПРЕДМЕТ І 

МЕТОДИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ. 
 Предмет і методи психофізіології. Історія розвитку поглядів на ВНД 

людини. Основні поняття і принципи ВНД людини. Еволюційні 
закономірності інтегративної діяльності мозку. Функціональна організація 
мозку. Специфіка діяльності організаторних систем. Взаємозв'язок 
протікання психічних процесів і діяльності мозку. Основні психофізіологічні 
теорії. Первинні, вторинні, асоціативні, проекційні зони кори головного 
мозку. Модулюючі системи мозку. Основи функціональної організації 
рухових систем мозку. Вроджена діяльність організму. Особливості 
організації безумовного рефлексу. Динаміка умовнорефлекторної діяльності. 
Умовні рефлекси як ефект-залежне навчання. 

НЕ 1.2. СЕНСОРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. 
Загальна модель сенсорних і рухових систем. Відчуття, види відчуттів. 

Адаптація і каналізація інформації. Специфічність органів відчуттів. 
Субсенсорні відчуття. Властивості відчуттів. Основні міри і індекси 
сенсорної чутливості. Визначення рівнів чутливості. Основний психфізичний 
закон Вебера-Фехнера. Закон Стівенсена. Виявлення та розрізнення 
сенсорних сигналів. Кодування сенсорної інформації. Особливості передачі 
та обмеження надходження надлишкової сенсорної інформації. Детекція 
ознак та розпізнавання сенсорного образу. 

НЕ 1.3 ПСИХОМОТОРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. 
Загальні питання фізіології рухів. Роль спинальних рефлексів, рухової 

кори, базальних ганглій і мозочка в організації рухів. Механізми організації 
рухів. Теорія рівнів побудовирухів. Схема рефлекторного кільця по 
М.О.Бернштейну. Процес формування рухової навички. Методи вивчення 
локомоторних функцій. 

Змістовий модуль 2. «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ УВАГИ, ЕМОЦІЙ, 
ПАМ'ЯТІ, МИСЛЕННЯ». 

НЕ 2.1. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УВАГИ. 
 Увага як активуюча система мозку. Ретикулярна формація і увага 

людини: специфіка взаємозв'зку діяльності. ЕЕГ та її використання для 
вивчення механізмів уваги. Неспання організму і сон. Стадії сну. Рівні уваги. 
Види уваги. Нейронний рівень організації орієнтовного рефлексу. Увага і 
мотивація. Увага і відволікання. Увага і звикання. 

НЕ 2.2. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЙ. 
Система мотивації поведінки людини. Мотивація і потреби людини. 

Детермінанти потреб. Загальні властивості різних видів мотивації. Мотивація 
як домінанта. Нейроанатомічні і фізіологічні основи мотивації. 

НЕ 2.3. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ. 
Визначення і функції емоцій. Фізіологічне вираження емоцій. Теорії 

фізіологічного вираження емоцій. Роль вегетативної системи у переживаннях 
емоцій. Фізіологічні індикатори емоційних станів людини. Переживання 
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стресу. Адаптаційний синдром Сельє. Поняття болю. Специфіка 
переживання і індивідуального сприйняття болю. 

НЕ 2.4. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАМ'ТІ ЛЮДИНИ. 
Фізіологічні основи научіння людини. Форми научіння Системи 

головного мозку і пам'ть: гіпокамп, кора, медіаторні системи, білковий 
синтез. Система пам'яті у людини. Переробка інформації у людини. Види 
пам'ті. Процедурна і декларативна пам'ять. Порушення пам'ті у людини і 
явище консолідації слідів пам'яті. Методи вивчення пам'яті.  

НЕ 2.5. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ ТА МІЖПІВКУЛЬОВОЇ 
АСИМЕТРІЇ. 

Домінантність півкуль і ведуча рука. Психофізіологічне забезпечення 
мови. Та мислення. Ранні теорії функцій лобних долей. Порушення 
відстрочених реакцій. Зв’язки лобних долей.Дослідження при пошкодженнях 
мозку.  

НЕ 2.6. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІН ВИЩОЇ 
НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОБОТУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 
ЛЮДИНИ.  

Психоемоційний вплив на функціональний стан ендокринної, серцево-
судинної систем, органів дихання, травлення і розмноження сну і 
циркадіанних ритмів. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Александров Ю.И. Психофизиология. – Питер, 2001. 
2. Бехтерєв В.М. Объективная психология. – М.Наука. – 1991. 
3.  Бабский Е.Б. и др. Физиология человека. - М.: Медицина-, 1983. - 

657с. 
4. Блум Ф., Лейзернсон А, Хофстедтер Л. Мозг, разум, поведение. – 

М.Мир. – 1988 – 246с. 
5. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.Мир, 2002. - 368 с. 
6. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – Питер, 2001. 
7. Кроль В.М. Психофизиология человека. – Питер, 2003. 
8. Хомская Е.Д. Нейропсихология – Питер, 2003. 
9. Хэссет Д. Введение в психофизиологию М., 1981 
10. Шмидт Р,Ф., Тевс Г. Нормальная физиология. В 4 томах. - М.: Мир, 

1985-1986. 
 

ПН 2.7 АНТРОПОЛОГІЯ 
2 курс; 4 сем.; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кред. 
 
Мета курсу: “Антропологія” — ознайомити студентів з основами 

антропологічних знань — науки про мінливість фізичного типу лю дини у 
часі і просторі, яка складається із трьох великих розділів, а саме: 
антропогенезу, мета якого висвітлення процесу походження людини; 
морфології та фізіології людини, що вивчають �ри льодови мінливість 
морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та 
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етнічної антропології, завданням яких є реконструкція процесу �ри 
льодовиков, етногенезу та етнічної історії давніх і сучасних народів. 

Компетенції якими має оволодіти студент при вивченні навчальної 
дисципліни «Антропологія»: 

 - студент має знати: загальні положення розвитку людства; основні 
антропологічні методи дослідження; класифікацію основних 
антропологічних ознак; основні причини поліморфізму та політипії Ноmo 
sapiens; етапи утворення рас та основні расові відмінності; етноструктуру 
сучасного світу. 

 - студент має вміти: характеризувати еволюційний розвиток людини 
сучасного типу 

класифікувати основні раси; систематизувати основні антропометричні 
методи 

Змістовний модуль 1. «СТАНОВЛЕННЯ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК 
САМОСТІЙНОЇ НАУКИ» 

НЕ1.1 Поняття про антропологію як науку Походження терміна 
“антропологія”. Зміст та основні завдання антропології як науки про 
мінливість фізичного типу людини у часі і просторі. Основні розділи 
антропологічних знань: антропогенез, або походження людини; морфологія 
та фізіологія людини; расогенез та етнічна антропологія. Зародження 
антропологічних знань за античності.(Демокріт, Емпедокл, Аристотель, 
Лукрецій Кар, Гіппократ) Вивчення людини в добу середньовіччя. Великі 
географічні відкриття і розширення уявлень європейців про населення 
віддалених куточків земної кулі. Ф. Берньє як автор першої в світі 
антропологічної класифікації людства.. Погляд натуралістів та філософів на 
місце людини у природі. Расознавчі студії. Вплив дарвінізму на розвиток 
антропологічної науки. Розвиток антропології в України. 

НЕ1.2 Основні методи антропологічних досліджень 
Поняття»популяція», «мінливість», «поліморфізм». Класифікація 
антропологічних ознак. Основні антропометричні ознаки. Антропологічний 
інструментарій. Палеоантропологічні дослідження: визначення біологічного 
віку дитини і дорослої людини на підставі кісткових решток. Строки 
прорізування і ступінь стертості зубів. Строки облітерації черепа і 
окостеніння �ри льодовикової� скелета. Статеві відмінності в будові таза. 
Статеві відмінності в морфології довгих трубчатих кісток. Соматологічні, 
дерматогліфічні, одонтологічні та гематологічні напрямки дослідження.  

НЕ1.3 Вікова антропологія Особливості віку в структурі 
антропологічних знань. Поняття вікова антропологія. Основні закономірності 
росту та розвитку організму. Основні етапи онтогенезу. Періодизація 
індивідуального розвитку. Загальна характеристика пренального та 
постнатального розвитку людини Фактори та динаміка процесів росту 
людини.Старіння організму. Теорії старіння. Поняття про фізичний розвиток 
та акселерацію. Теорії акселерації 

НЕ1.4 Конституціональна антропологія Визначення поняття 
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,,конституція,, 
Класифікація конституціональних типів: французька школа, 

американська школа, німецька школа та вітчизняна школа Конституціональні 
особливості рас.Конституція тіла та психологічні особливості людини. 

Змістовний модуль 2 
«ЕВОЛЮЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ СУЧАСНОГО ТИПУЄ 
НЕ2.1-НЕ2.2 Походження людини. Людська лінія еволюції Основні 

етапи розвитку антропогенезу. Час та місце виникнення Ноmo sapiens. 
Фактори формування. Найдавніші еволюційні витоки людини. 
Австралопітеки — �ри льодовик мавпи — безпосередні попередники людей. 
Фізичні риси грацильних і масивних австралопітеків, їх роль у процесі 
антропогенезу. Морфологічні особливості Homo habilis (“людини вмілої”) та 
її місце в еволюційній історії людства. Загальна характеристика архантропів 
як представників біологічного виду Homo erektus (“людини �ри льодовико”). 
Морфологічні особливості пітекантропів. Трудова діяльність архантропів. 
Ашельська археологічна культура. Ранній етап становлення людського 
суспільства. Палеоантропи (давні люди). Місцезнаходження стоянок давніх 
людей на теренах Африки, Європи, Середньої, Центральної та Східної Азії. 
Вплив кліматичних умов �ри льодовикової зони на формування фізичного 
типу пізніх європейських палеоантропів. Морфологічні особливості 
“класичного” неандертальця. Мустьєрська археологічна культура. 
Прагромада як форма суспільної організації палеоантропів. Соціальна 
згуртованість первісних колективів і турбота про одноплемінників. Поява 
перших поховань. Зачатки найдавніших релігійних уявлень і первісних форм 
релігії. Зародження первісного мистецтва Сучасна наука про час і місце 
виникнення неоантропа — людини сучасного фізичного типу. Моноцентризм 
і поліцентризм. Визначальні риси фізичного типу кроманьйонців. Спосіб 
життя, господарська діяльність і технологічні навички людей доби верхнього 
палеоліту Громада як форма соціальної організації людей 
верхньопалеолітичної доби. Сімейно-шлюбні стосунки Розквіт первісного 
мистецтва: печерного живопису, скульптури,гравіювання.  

НЕ2.3 Етнічна антропологія Основні принципи расових класифікацій 
людства. Поняття “велика раса”, “мала раса”, “перехідна раса”, 
“антропологічний тип”. Антропологічні класифікації людства Й. Денікера, Е. 
Ейкштедта, В. Бунака, Г. Дебеца, Я. Рогінського і М. Левіна. Коротка 
морфологічна характеристика основних расових групп людства: великої 
європеоїдної (євразійської); великої негроїдної (екваторіальної, або австрало-
негроїдної); монголоїдної (азійсько-американської). Сучасне 
розповсюдження антропологічних типів людей на території Європи; на 
території Америки; на території Африки. Сучасне розповсюдження 
антропологічних типів людей на території Азії; на території Австралії та 
Океанії. Психологічна ієрарха рас. 

НЕ 2.4 Антропологічний склад українського народу Основні віхи 
антропологічного вивчення українського народу. Сутність антропологічної 
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концепції Ф. Вовка (відносна антропологічна однорідність та приналежність 
українців до адріатичної, або динарської, раси). Антропологічний склад 
сучасного населення України за підсумками комплексного аналізу із 
залученням даних антропометрії, одонтології, дерматогліфіки та гематології. 
Антропологічні зони на території історичних українських земель: північна, 
центральна, західна та південна. 

Основна література курсу: 
1. СегедаС. П. Основи антропології. Навч. посібник. К.: Либідь. – 2001. 

– 273 с. 
2. СегедаС.П. Украинцы, этническая одонтология СССР. – М., 1979, 
3. Тегако Л.И., Саливон И.И. Основи современной антропологии. – 

Минск, 2003-375 с. 
4. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М., Высшая школа, 1983.- 

485с. 
5. ХаритоновВ.М., ОжтговаА.П., ГодинаЕ.З. Антропология: Учебн. для 

студ.высш.учебн.заведений. – М.: Гуманит.изд.центо ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 
6. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М.: Изд-во 

МГУ, 1999 -570 с. 
7. Алексеев В.П. Становление человечества.-М.:Политиздат, 1984.-185 с 
 
ПН 2.10 Філософія психології 
4курс; 8 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кред. 
 
Програмно-цільові установки курсу “Філософія психології” 

визначаються відповідно до вимог ОПП і вимог професійної діяльності 
сучасного практичного психолога. Курс “Філософія психології” входить в 
цикл дисциплін, спрямованих на теоретичну підготовку студентів-
психологів. Змістовно курс пов’язаний із загальною, соціальною, віковою 
психологією,психологією особистості, історією психології тощо і забезпечує 
знання та розуміння закономірностей виникнення та становлення і розвитку 
основних категорій психології. 

Метою курсу є розкриття основних філософсько-психологічні категорій, 
основних парадигм філософії психології; ключових проблем філософії 
психології: феноменології, екзистенції, буття і духу; сучасних уявлень про 
внутрішній світ людини, свідомість та несвідоме; діалектику розвитку 
людини та суспільства; філософсько-психологічні проблеми пізнання й 
творчості в гуманітарних науках, типи гуманітарного знання й методи 
філософування. 

Вивчаючи курс, студент повинен оволодіти такими компетенціями:  
знати і розуміти: історію становлення філософії та психології; 

історичні типи філософствування; основні уявлення, принципи,будову і 
поняття філософії та психології як галузі гомунітарного знання; основні 
філософсько-психологічні категорії; основні парадигми філософії психології; 
ключові проблеми філософії психології: феноменології, екзистенції, буття і 
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духу; сучасні уявлення про внутрішній світ людини, свідомість та несвідоме; 
діалектику розвитку людини та суспільства; філософсько-психологічні 
проблеми пізнання й творчості в гуманітарних науках, типи гуманітарного 
знання й методи філософування; орієнтуватись в сучасних напрямках 
психології людини: онтопсихологія, психосинтез, екзистенційна, 
гуманістична та гуманітарна психологія, темпоральна психологія; 
філософсько-психологічні проблеми історії, культури ( мови, спілкування, 
взаємодії, комунікації, глобалізації, синергетики); поняття сучасності її 
духовні ситуації; загрози й небезпеки сучасного суспільства: інформатизації, 
глобалізації, споживацтва, мас-культури. 

формувати у студентів-психологів: розрізняти основні філософсько-
гуманітарні напрямки та школи; здійснювати психологічний аналіз змісту 
категорій філософського знання; аналізувати концептуальні засади 
конкретних психологічних досліджень; оволодіти методами філософування; 
виробити психологічну культуру пізнання, взаємодії та комунікації; 
самопізнання та духовного розвитку; критично ставитись до новомодних 
філософських, релігійних та психологічних течій і напрямів; духовних та 
психологічних практик. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
НЕ1.1 . Людиномірність предмету філософії. Предмет філософії 

психології.Поняття про філософію її зміст метод та мета. Філософія як 
потреба людського духу. Суспільні функції філософії. Співвідношення 
філософії з ідеологією, наукою, релігією. Раціональність філософії. 
Структура філософського знання. Багатоманіття філософії. Поняття та 
завдання філософської психології. Душа людини(С.Франк). Предмет 
психології та психіки як інтелектуальні проблеми на шляху розвитку 
психологічної думки. 

НЕ1.2 Філософія психології як філософія науки. (Ф.Н.) Предмет, 
проблеми, методи, завдання. Філософія пізнання: діалог підходів. Значення 
епістемології для наукового пізнання. Суперечки і протиріччя теорії 
пізнання. Ідеї герменевтики і сучасна епістемологія. Типи філософії науки. 
Позитивістська філософія науки, історична зміна її предмета. Логічний 
позитивізм і його навчання про свідомість. Феноменологическая парадигма 
філософії науки. Феноменологія як наука про свідомість, її зв'язок із 
психологією, розходження між феноменологією і психологією. 
Феноменологическая психологія. Психологія як емпірична наука. Її предмет. 
Загальна характеристика історії психології. Видозміна предмета психології 
протягом історії. Психологія душі її особливості. Визначення душі, психіки, 
свідомості. Зв'язок з філософією. Методи психології. Зміна представлень про 
методи психології протягом історії. Зв'язок психології і філософії. Психологія 
і філософська антропологія.  

НЕ1. 3. Антична філософія (уявлення про душу у працях Сократа, 
Платона, Аристотеля). Філософські погляди Платона та Аристотеля на 
душу. Принцип індивідуальності. Душа як формуюча сила у Платона. Душа 
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як діяльність тіла в Аристотеля. Зміна уявлень про душу від античності до 
християнства. Перетворення душі. Привласнення здібностей душі. Образ 
часу. Конфлікт як компонент формоутворення особистості. Від само агресії 
до рефлексії. Від сповіді до психології. 

НЕ1.4. Проблема душі в християнській теології середньовіччя. 
Філософський смисл християнства. Аврелій Августин від раціо до 
емоційного структурування образу. Метафізика "душевних глибин". Природа 
зла і свобода волі. Схоластика, її загальна характеристика. Віра і розум – 
парадигма схоластичної філософії. Реалізм і номіналізм. Томістська 
філософія і пізньосередньовічна містика. Майстер Екхарт. Містика природи. 
Микола Кузанський Розгортання Всесвіту. 

 НЕ1.5. Філософія доби Відродження. Ідейний зміст і світовідчуття 
Відродження. Загальні проблеми культури Відродження. Гуманізм та 
діалектика відродження. Італійська інтелігенція в добу відродження. 
Леонардо да Вінчі та типи інтелектуальної творчості. Гуманізм. Пізнього 
(північного) Відродження. Церковна реформація. 

  НЕ1.6. Філософія нового часу. Зміна психологічних 
уявлень в XVI-XVII ст. Особливості філософської парадигми нового часу. 
Філософія Ф.Бекона і Т.Гоббса. Філософія Р.Декарта, Б.Спінози, Г.Лейбніца. 
Філософія Дж.Локка. Старше покоління французьких просвітників. 
Французький матеріалізм. 

НЕ1. 7. Філософія психології як філософія науки. Предмет, проблеми 
методи, завдання філософії психології. Типи філософії науки. Позитивістська 
Ф.Н., трактовка психології в ній. Феноменологічна парадигма Ф.Н. 
Феноменологія як наука про свідомість її зв'язок з психологією. 
Феноменологічна психологія. Феноменологія як емпірична наука, її предмет. 
Видозміна предмету психології на протязі історії. Визначення душі, психіки 
та свідомості, їх зв'язок з філософією. Психологія і філософська 
антропологія. 

 НЕ1.8. Філософський аналіз основних парадигм психології. 
Кунівський аналіз парадигм психології. Пояснення та розуміння психології 
як природничий та гуманітарний підхід. Екстерналістський (Біхевіоризм) та 
інтерналістський підхід у дослідженні психіки. Основні школи (напрями) 
психології. Природниче та гомунітарна парадигми та методи в психології  

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
 НЕ2.1 Філософський аналіз базових понять психології. (Свідомість, 

сенс, інтроспекція, інтенційність, емоції, цінності й оцінки; гештальт та 
образи події та смисл). Свідомість її відмінність від психіки. 
Багатоманітність визначень. Підходи до вивчення внутрішнього світу 
людини. Співвідношення між свідомістю і мисленням. Змістовне і формальне 
визначення свідомості. Інтроспекція: можливості вивчення, рівні, проблема 
розуміння. 

НЕ2.2 Філософія і психологія буття людини. Онтопсихологія. Форми 
буття та місце людини в світі. Поняття про суть буття. Буття, суще і світ. 
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Філосовська і психологічна антропологія. Буття та життя, філософія життя: 
форми й зміст його, методологічні принципи вивчення. Життя і культура. 
Психологія людського буття. Розмаїття форм буття. Соціобіологія. 
Континуальність буття. Просторово-часова структура (хронотоп) реального 
світу. Філософія людського часу: основні уявлення, концепції, різновиди, їх 
характеристика. Категорії людського буття, людське в людині. 
Онтопсихологія: основні ідеї, цілі, поняття і методи.  

НЕ2.3. Життєтворчість людського буття. Гуманістична та 
гуманітарна психологія. Темпоральна психологія. Психосинтез. 
Універсум. Мультиверсум. Межі субординативного підходу до розмаїття 
буттєвих форм. Гетерархічність буття. Основні уявлення, концепції, 
принципи, будова гуманістичної та гуманітарної психології. Темпоральна 
психологія: визначення, проблеми, методологічні підходи, будова, розробки і 
перспективи. Психосинтез: основні уявлення, структура психіки, 
психопрактики. 

 НЕ2.4. Екзістенційна філософія та психологія. Сенс життя та 
ставлення до смерті. Буття. Буттєві передумови людської свободи. 
Екзистенція і драматизм людського існування. Парадокси свободи як 
"оволодіння" світом. Людська свобода та благоговіння перед життям.  

 НЕ2.5 Філософія та психологія свідомого й несвідомого. 
Психоаналіз. Гештальт-психологія та терапія. Проблема сенсу життя 
людини. Способи осмислення людського буття. Феномен смерті. Культурно-
історичний аспект проблеми смерті. Смерть як чинник сучасного людського 
життя. Цінності людського буття. Смисложиттєвий пошук особи. 

 НЕ2.6 Філософія пізнання та творчість. Когнітивна психологія. 
Практика і суспільні властивості речей. Свідомість як діяльне відображення. 
Мова як опредметнена свідомість. Індивідна взаємодія. Пізнавальна 
творчість як пізнання можливостей. Об’єктивні та суб’єктивні 
характеристики істини. Абсолютні й відносні характеристики істини. 

 НЕ2.7Діяльнісний підхід у психології.Індивідне начало в суспільстві. 
Детермінація індивідного буття. Індивід і соціальна система. 

 НЕ2.8 Філософія та психології розвитку людини. Поняття діяльності. 
Гра, навчання, праця. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

Основна література: 
1. Асмолов А.Г.По ту сторону сознания : методологические проблемы 

неклассической психологии: Учебное пособие/ А.Г. Асмолов. - Москва: 
Смысл, 2002. - 480 с 

2. Гриншпун И.Б.Введение в психологию: Учебное пособие/ И.Б. 
Гриншпун. - Москва: Международная педагогическая академия, 1994. - 152 с 

3. Зарубіжна філософія ХХ століття у 6 книгах. Кн. 6, Київ "Довіра", 
1993 -239 с. 

4. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. Учеб. 
пособие. – М. "Проспект", 1998. – 432 с. 

5. Ильин Е.П.Мотивация и мотивы/ Е.П. Ильин. - СПб: Издательство 



47 
 

"Питер", 2000. - 512 с.: ил.. - (Сер. "Мастера психологии") 
6. Ильин Е.П.Психология воли/ Е.П. Ильин. - СПб: Издательство 

"Питер", 2000. - 288 с.: ил.. - (Сер. "Мастера психологии") 
7. Козлов Н.И. Формула личности/ Н.И. Козлов. - СПб: Издательство 

"Питер", 2000. - 368 с. - (Сер. "Мастера психологии").  
8. Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества/ А.Ю. 

Козырева. - Пенза: Науч.-метод. центр Пензенского отдела образования, 
1994. - 344 с.  

9. Крыжановская Л.М.Психология мышления: Монография/ Л.М. 
Крыжановская. - Москва: Психолог, 1996. - 344 с.  

10. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения: Курс 
лекций/ В.Г. Крысько. - Москва: Экзамен, 2002. - 448 с 

11. Мистецтво життєтворчості особистості : У 2-х частинах.Науково-
методичний посібник/ В.М.Доній,Г.М.Несен,Л.В.Сохань. – Київ Ч.1: Теорія і 
технологія життєтворчості. - 1997. - 392 с.  

12. Мистецтво життєтворчості особистості : У 2-х частинах.Науково-
методичний посібник/ В.М.Доній,Г.М.Несен,Л.В.Сохань. – Київ Ч.2: 
Життєтворчий потенціал нової школи. - 1997. - 936 с.  

13. Микешина Л.А. Философия науки. Учеб. пособие - М., Прогрес, 2005, 
- 464 с. 

14. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Ист.-
филос.очерки и портреты. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с. 

15. Основи психології: Підручник/ За ред. О.В.Киричука; В.А. Роменця. - 
Київ: Либідь, 1995 - 2005. - 632 с.  

16. Психологія: Підручник/ За ред. Ю.Л. Трофімова; В.В. Рибалка, П.А. 
Гончарук. - З-тє вид., стереотип.. - Київ: Либідь, 2001. - 560 с.  

17. Роменець В.А. Історія психології XIX-початку XX століття: 
Навчальний посібник/ В.А. Роменець; В.А. Романець.- Київ: Вища 
школа,1995. - 614 с.  

18. Роменець В.А. Маноха И.П. Історія психології XX століття: 
Навчальний посібник/ Київ: Либідь, 1998. - 992 с.  

19. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии/ С.Л. Рубинштейн. - 
СПб: Издательство "Питер", 2000. - 712 с. 

20. Рубинштейн С.Л. Бытиё и сознание. Человек и мир. СПб: 
Издательство "Питер", 2003. - 580 с. 

21. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. –Москва.: 
Школа-Пресс – 1995. – 384 с. 

22. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб: "Питер", 2003. - 580 с. 
23. Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб: "Наукак", 1995. – 

С. 419 – 656 
24. Хрестоматия по философию. Учеб. пособие. – Москва. – 2006. 
25. Шабельников В.К. Психология души. Москва "Academa", 2003. – 240 

с. 
26. Шаповалов В.Ф. Основы философии от классики к современности. - 



48 
 

М "Гранд", 1999 – 576 с. 
 
 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 

ПН 2-11 ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
2 курс; 3 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кред. 
 
Мета викладання дисципліни – формування у студентів теоретичних 

знань щодо принципів і методів проведення наукових досліджень та 
практичних умінь і навичок їх використання в організації та проведенні 
різних видів психолого-педагогічних досліджень.  

У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти наступними 
учбово-пізнавальними компетенціями: 

знати:
- сутність наукового пізнання, наукових понять та видів наукової 

діяльності; 
- сутність фундаментальної, загальнонаукової, конкретнонаукової 

методології, принципів психолого-педагогічних досліджень; 
- вимоги до організації і проведення творчої діяльності та професійних і 

особистісних якостей науковця; 
- структуру дослідження та вимоги до його етапів проведення; 
- вимоги до використання методів психолого-педагогічних досліджень 

та особливості їх проведення;  
- вимоги до оформлення результатів дослідження; 
- структуру реферату, курсових і дипломних робіт (різного 

кваліфікаційного рівня) та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. 
 
вміти: 
- користуватися найновішою методологію аналізу психолого-

педагогічних проблем і явищ; 
- орієнтуватися в особливостях проведення різних видів психолого-

педагогічних досліджень; 
- розробляти концепцію дослідження; 
- складати програму психолого-педагогічного дослідження, вибирати 

оптимальні методи його проведення; 
- визначати науковий апарат дослідження; 
- здійснювати аналіз наукових джерел, архівних та інших документів, 

продуктів діяльності; 
- проводити експеримент, спостереження, тестування; 
- обробляти й оформлювати результати дослідження, використовуючи 

графічні, статистичні та інші методи і форми узагальнення результатів 
дослідження. 

- самостійно підвищувати свою психологічну та наукову культуру.  
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Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«НАУКА – ПРОДУКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 

НЕ 1.1. Наука як сфера людської діяльності. 
Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх 

характеристика. Основні риси науковця-дослідника.  
 
НЕ 1.2. Наукові дослідження – шлях до розв'язання проблем 

методики. 
Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи 

проведення. Вибір теми та реалізація дослідження. Ефективність наукових 
досліджень. 

НЕ 1.3 Методологія та методи наукового дослідження 
Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія 

теоретичних досліджень. Основи методології досліджень емпіричного рівня. 
НЕ 1.4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 
Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та 
інтерпретація інформації. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

«МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ, 
ДИПЛОМНОЇ І МАГІСТРЕСЬКОЇ РОБІТ» 

НЕ 2.1. Курсова, дипломна і магістерська роботи як кваліфікаційне 
дослідження 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних 
робіт. 

Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 
НЕ 2.2. Оформлення результатів наукової роботи. 
Особливості наукового і мовного викладу опрацьованого матеріалу, 

здійснення посилань, використання цитат. Вимоги до складання таблиць, 
графіків, діаграм, оформлення висновків і списку використаної наукової 
літератури. Характерні особливості подання додатків.  

НЕ 2.3. Форми впровадження результатів наукового дослідження 
Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова 

монографія, наукова стаття, тези. Реферат. Доповідь (повідомлення). 
Список основної літератури: 

1. Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. - 
Л, 1989. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К., 1997. 
3. Грищенко У.М., Грищенко О.М., Борисенко В.А. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. – К., 2001. 
4. Дорошенко В.М. Основи наукових досліджень. – К., 1993. 
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5. Загвязинський В.И. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. – М., 2001. 

6. Ковальчук В.В., Мойсєєв Л.М., Яцій О.М. Основи наукових 
досліджень. - Одеса, 2001. 

7. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень. 
- К., 2006. 

8. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 
исследований. Учебное пособие. – К., 2000. 

9. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного 
дослідження. - К., 1990. 

10. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень / Укл. 
С.О.Борисик, Конончук А.І. та ін. – Ніжин, 2002. 

 
ПН 2-12 Етичний кодекс психолога 
1 курс; 1 сем.; 144 год.; 3 год. на тижд.; 4 кред. 
 
Етичний кодекс психолога – дисципліна, спрямована на вивчення 

студентами основних норм, правил та цінностей, яких повинен до-
тримуватися психолог у ході своєї професійної діяльності. 

Основною метою курсу є створення умов для формування моральних 
цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх моральної 
культури і культури поведінки у відповідності з загальнолюдськими базови-
ми цінностями та положеннями етичного кодексу психолога. 

На основі курсу «Етичний кодекс психолога» студент має набути 
таких компетенцій: 

Знати основні поняття курсу, історію виникнення етичних кодексів, 
стандартів, методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими 
науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики 
практичного психолога, до його особистісних характеристик, 
загальнолюдські та професійні етичні норми, стандарти, принципи, 
правила, «спокуси», етичний кодекс психолога (в Україні та кодекси, 
прийняті світовими асоціаціями психологів) та ін. 

Вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, 
орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну 
позицію, узгоджуючи її з системою моральних цінностей демократичного 
суспільства та положеннями етичного кодексу психолога; робити свідомий 
вибір моделей поведінки, орієнтуючись на систему індивідуальних, 
національних і загальнолюдських моральних цінностей, насамперед на 
доброчинність, гідність, чуйність, товариськість, доброзичливість, 
делікатність, благородство й сучасні норми етикету та керуючись положен-
нями етичного кодексу психолога; оцінювати власну поведінку та поведінку 
інших з позиції добра та зла, моральних норм та етикетних правил, вимог 
міжкультурного спілкування та демократичної толерантності; користуватися 
розмаїттям засобів мовного етикету, дотримуватися мовної культури та 
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етикету спілкування; застосовувати моделі неконфліктної поведінки й 
досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення 
та їх виконання.  

Змістовий модуль 1. Етичні категорії у психології  
НЕ1.1 Вступ до курсу Етичний кодекс практичного психолога 

Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 
Зв’язок етики та психології. Основні поняття дисципліни. Історія 
становлення етичного кодексу практичного психолога у світі. Історія 
становлення етичного кодексу в Україні. Міждисциплінарні зв’язки 
дисципліни «Етичний кодекс психолога». Види надання психологічної 
допомоги особистості. Основні передумови створення етичних стандартів 
психологічних служб щодо надання психологічної допомоги. Аналіз етичних 
вимог у наданні психологічної допомоги особистості. Етичні концепції ХХ 
століття. 

НЕ1.2 Особистісно-професійні утворення психолога-практика 
Вимоги до психолога-спеціаліста психологічної служби України. Визначення 
поняття «психологічна культура». Рівні психологічної культури особистості. 
Психологічна культура психолога у різних складових наукової психології: 
теоретична психологія; прикладна психологія; практична психологія. Сучасні 
теоретичні підходи підготовки психолога-практика у відповідності з 
етичними принципами психологічної служби. Особистіно-акмеологічний 
підхід як психолого-педагогічний принцип готовності психолога-практика до 
професійної діяльності. Компоненти особистісно-акмеологічного підходу. 
Поняття «професійної етики психолога». Основні етичні норми та вимоги до 
особистості психолога. Етичні вимоги щодо діяльності центрів практичної 
психології та соціальної роботи. 

НЕ1.3Етичні проблеми у психології. Мораль як соціально-
психологічний феномен Психологічна деонтологія та її основні напрями. 
Рівні розгляду етичних проблем у психології. Головний «етичний парадокс» 
психології. Основні етичні протиріччя. Основні етичні проблеми у науково-
дослідницькій діяльності психолога. Етичні принципи надання психологічної 
допомоги в різних моделях психологічної служби: суспільна; організаційна; 
групова; індивідуальна. Порівняльний аналіз діяльності стабільної та 
екстремальної психологічної служби. 

НЕ1.4Проблема загальнолюдських цінностей у психології Поняття 
цінностей та ціннісних орієнтацій у психології. Класифікація цінностей. 
Підходи до розуміння загальнолюдських цінностей. Головний етичний 
орієнтир психолога-практика. Основні цінності у роботі практичного 
психолога. Аналіз професійних цінностей практичного психолога у працях 
сучасних науковців-дослідників. 

НЕ1.5Етика спілкування у роботі практичного психолога 
Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний 
процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі. Відкритість-замкненість, 
монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога. Моральні 
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виміри спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов). 
Конфлікти та асертивна поведінка у професійній діяльності психолога. 
Моральні виміри людського спілкування (толерантність, повага, співчуття, 
милосердя, любов) та їх значення у професійній діяльності психолога. 2. 
Культура спілкування та етикет у роботі психолога. 3. Бар’єри і труднощі 
спілкування та їх подолання у роботі психолога. 

 
Змістовий модуль 2. Етичний кодекс психолога. Етичні принципи, 

стандарти та проблеми у роботі психолога 
НЕ2.1 Основні етичні проблеми і «зваби» практичної психології 

Етичні проблеми типу «психолог-клієнт», «психолог-колеги», «психолог-
адміністрація/адміністратори». Основні етичні «зваби» практичної 
психології. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога. 
Етичні принципи наукової психології. Етичні принципи прикладної 
психології. Етичні стандарти практичної психології. Етичні принципи 
діяльності психолога-практика в різних сферах надання психологічної 
допомоги. 

НЕ2.2 Основні етичні протиріччя, принципи і стандарти у роботі 
психолога Основні етичні протиріччя. Рівні етичних принципів. Основні 
етичні принципи і правила у роботі практичного психолога. Етичні стандарти 
психолога. Норми професійної етики для розробників та користувачів 
психодіагностичних методик. Поняття етичного стандарту. Етичні стандарти 
психолога (прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 
року). Етичні стандарти для психолога (прийняті у Мадриді, Іспанія). 
Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 
Проблема впровадження подібного роду стандартів у психологічній службі 
України. 

НЕ2.3 Етичний кодекс психолога Характеристика розділів етичного 
кодексу психолога. Відповідальність. Компетентність. Захист інтересів 
клієнта. Конфіденційність. Етичні правила психологічних досліджень. 
Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація. Етичний 
кодекс психолога-діагноста. Етичні принципи у корекційній, регулятивній та 
розвивальній діяльності психолога-практика. Характеристика окремих 
розділів Етичного кодексу психолога. Кваліфікована пропаганда психології. 
Шляхи та умови здійснення пропаганди психології. Професійна кооперація. 
Роль психологічних асоціацій у вирішенні етичних проблем діяльності 
практичного психолога. Порівняння етичного кодексу психолога в Україні з 
етичними кодексами психологічних асоціацій інших країн. 

НЕ2.4 Етичні основи компетентної практики консультування та 
психотерапії Основні цінності консультування та психотерапії. Етичні 
принципи консультування. Етичні принципи психотерапії. Етичні стандарти 
різних теоретичних моделей консультування та психотерапії. Вплив 
еклектичних та інтегративних теорій на етичні стандарти професійної 
діяльності психолога-практика. Основні цінності консультування та 
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психотерапії. Етичні принципи консультування та психотерапії. Етичні 
стандарти різних теоретичних моделей. 
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ПН 2-13 Акмеологія 
2 курс; 4 сем.; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кред. 
 
Майбутнім практичним психологам бажано показати можливу 

перспективу професійного розвитку в сфері їхньої діяльності: педагогічної і 
психологічної у всіх типах і видах освітніх установ, в організаціях, на 
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підприємствах різної форми власності; управлінської діяльності на різних 
рівнях; при рішенні різного роду задач. А це забезпечує курс «Акмеологія», 
який є інтегрованим, тому що охоплює такі розділи науки як психологія 
розвитку, вікова психологія, психологія управління, соціальна психологія, 
педагогіка й ін. 

Основною метою курсу є створення умов для формування моральних 
цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, усвідомлення 
власної професійної діяльності і особистісно-професійних якостей, розвитку 
потреби в професійному самовдосконаленні. 

На основі курсу «Акмеологія» студент повинен оволодіти такими 
компетенціями:  

Знати: основні поняття курсу, історію виникнення акмеології, 
методологічні основи дисципліни, основні поняття акмеології, акмеологічні 
технології та концепція розвитку професіонала, особливості акмеологічної 
культури особистості. 

Вміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, 
орієнтуватись у психологічних явищах життя та визначати їх; робити 
свідомий вибір моделей поведінки, орієнтуючись на знання психологічних 
закономірностей функціонування психічного та індивідуально-психологічної 
специфіки кожної окремої людини; визначати власний психологічний статус; 
розвивати здібності до передбачення і прогнозування, саморегуляції, а також 
прийняття рішень; проявляти сміливість, креативність. 

Модуль 1. Акмеологія в ситемі наук про людину
НЕ 1.1 Акмеологія як наука. Історичні передумови виникнення 

акмеології. Суть «акме». Предмет, мета і методологічні задачі акмеології. 
Наукові орієнтири акмеології, її зв'язок з іншими науками.  

НЕ 1.2 Акмеологічний підхід до вивчення зрілої особистості. 
Акмеологія і психологія у вивченні особистості. Психологічні особливості 
дорослості і зрілості. Акмеологічне розуміння особливостей розвитку 
особистості.  

НЕ 1.3 Понятійний апарат акмеології. Основні поняття і категорії. 
Поняття професіоналізму. Акмеологічні інваріанти професіоналізму. 
Майстерність. Особистісно-професійний розвиток.  

НЕ 1.4 Формування продуктивної Я-концепції як акмеологічна 
умова розвитку професіонала. Я-концепція в структурі самосвідомості. 
Акмеологічні особливості продуктивної Я-концепції. Процес розвитку 
професійного Я. Різні типи професійних самооцінок. Шляхи формування 
оптимальної професійної самооцінки.  

НЕ 1.5 Механізми особистісно-професійного самовдосконалення. 
Система особистісно-професійного самовдосконалення. Сутнісна 
характеристика, структура та механізми саморегуляції психічних станів. 
Акмеологічне забезпечення процесу саморегуляції психічних станів.  

Модуль 2. Акмеологічні технології та концепція розвитку 
професіонала.
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НЕ 2.1 Акмеологічні методи. Акмеологічна діагностика. Метод 
порівняння. Акмеологічний аналіз. Акмеологічна експертиза. Акмеологічний 
експеримент. Акмеограма. 

НЕ 2.2 Акмеологічні технології. Акмеологічний тренінг. Акмеологічне 
консультування. Організація і функціонування акмеологічної служби. 

НЕ 2.3 Практичний психолог в професійній діяльності. Професійна 
компетентність психолога. Акмеограма практичного психолога. Основні 
характеристики діяльності практичного психолога (акмеологічний підхід). 

НЕ 2.4 Розвиток акмеологічної культури особистості. Особливості 
ефективного розвитку акмеологічної культури особистості. Механізми 
розвитку акмеологічної культури. Умови і чинники розвитку акмеологічної 
культури в освітньому просторі.  

Список основної літератури до курсу 
1. Акмеология: Учебное пособие /Сост. А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин - 

СПб.: Питер, 2003. - 256 с. 
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: 

Наука, 1977. - 380 с. 
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: ЛГУ, 1968. - 339 с. 
4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. 

М:Педагогика, 1980. - Т. 1. -230 с.-Т.2.-288 с. 
5. Бабушкин Г. Д.Психологические основы формирования 

профессионального Интереса к педагогической деятельности. Монография. -
Омск: СибГАФК, 1998. - 181 с. 

6. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: 
характеристики и условия движения. - М.: Флинта: Наука, 1998. - 165с. 

7. Бодалев А.А. Об основном вкладе Б.Г.Ананьева в психологическую 
науку // Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М.: Изд-во 
«Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. -С. 
5-17. 

8. Гагин Ю.А. Концептуальный словарь-справочник по 
педагогической акмеологии / Учебное пособие - СПб: СПбГУМП, Балт. Пед. 
академия, 1998.-180 с. 

9. Гранин Д. Эта странная жизнь. - Художественная литература. ~ 
1980. 

10. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития 
профессионала. - М.: РАГС, 2000. 

11. Деркач А.А., Орбан Л.Э. Акмеологические основы становления 
психологической и профессиональной зрелости личности. - М., 1995. 

12. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Кризисы профессионального становления 
личности // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18, № 6. - С. 35-44. 

13. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый 
менеджмент. 4.1: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 280с. (Акмеология С. 
165-200.) 

14. Короткова А.Н. Формирование профессиональной культуры // 
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Специалист.-1999.-№2.-С. 16-18. 
15. Кузьмина Н.В. Предисловие //Ананьев Б.Г. Избранные 

психологические труды: в 2-х т. М.: Педагогика, 1980. - Т.2. - С. 5-8. 
16. Логинова Н.А. Характерные черты концептуальной системы 

Б.Г.Ананьева// Психологический журнал. Т.9. № 1. 1988. С. 149-158. 
17. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии - М.: Наука, 1984.-444 с. 
18. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание 1996 -

309 с. 
19. Молл Е. Г. Планирование своей карьеры руководителем // Вопросы 

психологии. -1998.-№ 3-С. 85-91. 
 

Дисципліни вільного вибору студента 
 

ПН 2-14 Риторика 
1 курс; 2 сем.; 108 год.; 3 год. на тижд.; 3 кред. 
 
Риторика – дисципліна, спрямована на вивчення студентами основних 

норм, правил володіння мовою та самовираження особистості за допомогою 
мовою, знання і володіння. яких потребує психолог у ході своєї професійної 
діяльності. 

Основною метою курсу є оволодіння студентами основними законами 
ораторського мистецтва і ефективної комунікації, у формуванні у них 
готовності та здатності до підготовки та виголошення переконуючих, 
надихаючих та спонукаючих промов. 

На основі курсу «Риторика» студент повинен: 
Знати історію виникнення та розвитку риторичної науки, основні 

закони риторики, види та стилі промов, психологічні, логічні, емоційні та 
естетичні основи ораторського мистецтва, риси та властивості особистості 
успішного оратора. Основи сценічного мистецтва оратора, основні прийоми, 
риторичні фігури та вимоги до мови оратора. Соціально-психологічні засоби 
та механізми впливу на аудиторію. Основні психологічні прийоми та 
механізми полеміки. Основні особливості академічного, педагогічного, 
управлінського, судового та політичного красномовства. 

Вміти виступати з промовою перед аудиторією, проголошувати різні 
види промов, викладати свої думки та почуття правильною мовою, згідно з 
законами та правилами риторики, вільно застосовувати риторичні прийоми 
та механізми впливу на аудиторію, брати участь в дискусіях, дотримуючись 
основних правил полеміки, аргументовано викладати свої думки та 
заперечувати опоненту, аналізувати та визначати специфічні особливості 
аудиторії та співрозмовника, ефективно слухати та адекватно сприймати 
співрозмовника, задавати розкриваючи та сутнісні запитання, вільно вести 
бесіди на культурологічні, філософські, політичні та ділові теми. 

МОДУЛЬ 1. Загальне поняття Риторики. 
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НЕ 1.Вступ до риторики. Визначення поняття „риторика” і предмету 
риторики, як науки. Міждисциплінарні зв’язки. Основні поняття риторики. 
Загальне поняття про етапи підготовки промови. початкове ознайомлення з 
поняттям “інвенція” 

МОДУЛЬ 2. Теоретичні засади Риторики 
НЕ 1.Етапи побудови промови. Підготовка теми Інвенція. 

Диспозиція. 
НЕ 2. Мовні механізми донесення до аудиторії специфічних думок 

промови Елокуція. Елоквенція. Прийоми елокуціЇ. 
НЕ 3. Меморія та окремі аспекти акції Визначення меморії та її 

значення для ефективності промови. Використання мнемотехнік у риториці. 
Робота з аудиторією 

НЕ 4. Види промов Особливі види промов. Судова риторика. 
Дипломатична риторика. Дидактична риторика. Епідейктичні промови 

НЕ 5. Риторичні особливості ефективного спілкування Директивне 
спілкування. Недирективне спілкування. Сократичний діалог.  

  МОДУЛЬ 3. Рівні спілкування 
НЕ 1. Поняття про рівні спілкування та значення для психологічної 

практики Загальне поняття про рівні спілкування. Рівні спілкування: 
примітивний, маніпулятивний. Рівні спілкування:стандартизований, 
конвенційний. Рівні спілкування: ігровий, діловий. Рівні 
спілкування:духовний. 

 МОДУЛЬ 4. Основи Іміджелогії 
НЕ 1. Поняття про імідж оратора. Загальне поняття іміджу. 

Принципи побудови іміджу 
 МОДУЛЬ5. Механізми Впливу 
НЕ 1. Риторичні механізми впливу Поняття впливу. Механізми впливу. 

Стратегія і тактика вчинення впливу. 
НЕ 2. Риторичні механізми протидії небажаному впливу Поняття 

бажаного і небажаного впливу. Поняття протидії та її механізми. Риторичні 
аспекти протидії небажаному впливу. 

 Основна література до курсу: 
1. Антична риторика. – М., Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 352 с. 
2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 

278 с. 
3. Вартаньян Эд. Путешествие в слово.- Изд-во «Сов. Рос» - М., 1976. – 

192 с. 
4. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській 

літературній мові. –  
 К.:Вища школа, 1975. – 335 с. 
5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч.посіб. - К.: Вища шк., 2003. 

- 311с. 
6. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления.–М.:Политиздат.–255 с. 
7. Об ораторском исскустве (Сборник изречений и афоризмов). – М.: 
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Знание, 1980.- 111 с. 
8. Основы ораторского мастерства. – М.: Мысль, 1980. – 236 с. 
9. Семиченко В.А. Психология речи. – К.: Магистр-S. –1998. – 110 с. 
10. Сопер П. Основы искусства речи. – М.: Прогрес, 1992. – 416 с. 
11. Стемов А.В. Как победить в споре. О культуре полемики. - Л.: 

Лениздат,  
 1991. – 191с. 
12. Томан Еріх Мистецтво говорити.– К.: Політвидав України, 1989.–

293 с. 
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ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 
Дисципліни нормативної частини 

 
пп 3-01 Вступ до спеціальності 
1 курс; 1 сем.; 144 год.; 3 год. на тижд.; 4 кред. 
 
Отже, соціальна потреба у кваліфікованих спеціалістах психологах 

зростає, що і обумовлює актуальність курсу "Вступ до спеціальності". 
Кожен із них повинен мати глибокі мотиви для оволодіння теоретичними 
знаннями і практичними навичками, необхідними для професійної 
самореалізації. 

Побудування такої системи мотивів, а також ознайомлення студентів з 
основними теоріями, положеннями та методами психологічної науки і 
практики і є основною метою курсу "Вступ до спеціальності". 

 В результаті вивчення курсу "Вступ до спеціальності" студенти 
повинні оволодіти такими компетенціями 

 знати: основні етапи розвитку психологічної науки; види професійної 
діяльності психолога; методи проведення психологічних досліджень; основні 
підходи до консультування і теорії, на яких вони базуються; напрямки 
практичного застосування теоретичних засад психологічного 
консультування; основні положення етичного кодексу психолога та вимоги 
до його особистості; основи професійного саморозвитку т саморегуляції. 

На рівні навичок і умінь слухачі повинні оволодіти: умінням обирати 
адекватний запропонованій ситуації метод проведення психологічного 
дослідження; здатністю обирати для гіпотетичного використання певні 
підходи до консультування і обґрунтувати власний вибір; умінням складання 
плану професійного саморозвитку; певними навичками саморегуляції; азами 
методу «портфоліо» як ефективного способу професійного розвитку; 
умінням підбирати літератури , адекватних методики для проведення власних 
досліджень; певними прийомами створення позитивних емоційних відносин 
в процесі спілкування. 

МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА 

НЕ 1.1. Вступ. Предмет і завдання курсу» Вступ до спеціальності» . 
Предмет і завдання курсу "Вступ до спеціальності". Структура курсу. Вимоги 
до знань і умінь студентів. Основні етапи розвитку психологічної науки. 
Соціальний запит і професія психолога. 

 НЕ 1.2. Психологічна служба в закладах освіти. Психолог в силових 
структурах. Основні посадові обов’язки психолога в закладах освіти. 
Специфіка взаємодії з учнями, батьками, викладацьким складом, 
адміністрацією. Консультування в умовах навчального закладу. Робота 
психолога по підбору кадрів для роботи в силових структурах. Психологічне 
забезпечення діяльності представників правоохоронних органів. Психолог в 
армії.  
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НЕ 1.3. Психолог на виробництві. Психолог у фінансових органах. 
Система роботи психолога з рядовими працівниками та представниками 
трирівневої структури менеджменту. Психологічний супровід кадрової 
роботи в фінансових органах. Система заходів по створенню сприятливого 
психологічного клімату в колективах. 

НЕ 1.4. Медичний психолог. Психологічне забезпечення виборів. 
Особливості взаємодії психолога з хворими, родичами, лікувальним 
персоналом. Прогностична діяльність соціальних психологів в передвиборчій 
кампанії. Сприяння створенню іміджу політиків. 

МОДУЛЬ 2. Теоретичні проблеми психологічного консультування. 
НЕ 2.1. Гуманістичні та екзистенційні підходи. Особистісно-

центроване консультування. Гештальт консультування. Трансактний аналіз. 
Логотерапія. Екзистенцій не консультання. 

НЕ 2.2. Психоаналітичний підхід і біхевіорільна теорія. Основні 
положення і нововедення психоаналізу. Класичне обумовлення Павлова. 
Біхевіоризм Уотсона і Скіннера. Поведінкове консультування. 

НЕ 2.3 Раціонально-емотивне та когнітивне консультування. 
Самоефективність і цілі. Регулюючі і спонукальні системи. Когнітивні 
моделі. 

НЕ 2.4 Мультимодальне консультування. Консультування за 
життєвими навичками. Поняття про соціальне на учіння. Технічний 
еклектизм. Захисні реакції і неусвідомлювані процеси. 

Модуль 3. Практика застосування теоретичних засад психологічного 
консультування. 

 НЕ 3.1 Групове та індивідуальне консультування. Умови 
консультування. Гнучка спеціалізація. Психотерапевтичні стосунки. 

 НЕ 3.2 Консультування з питань сімї, шлюбу та сексу. Теорії 
сімейного консультування. Етичні проблеми в сімейному консультуванні. 

 НЕ 3.3 Професійне консультування. Прийняття рішень в професійній 
діяльності. Професійне навчання. 

НЕ 3.4 Консультування з питань узалежнень. Симптоми узалежнень. 
Зловживання в особливих групах населень. Основні принципи психотерапії 
узалежнень. 

НЕ 3.5 Консультування представників різних груп населення. 
Проблема культурної належності. Консультування етнічних меншин. 
Гендерне консультування. Геронто консультування. Особливості 
консультування представників сексуальних меншин. Консультування 
клієнтів з фізичними вадами. 

Модуль 4. Основні вимоги до особистості психолога. 
НЕ 4.1 Особливості особистості психолога. Норми професійної 

етики. Професійна компетентність психолога. Етичні норми в процесі 
самовиховання психолога. 

НЕ 4.2 Етапи професійного становлення психолога. Індивідуальний 
стиль. Особливості навчання у ВУЗі. Психологічна література і навички 
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роботи з нею. Зміст професійної підготовки психолога.  
НЕ 4.3 Професійний саморозвиток. Метод "Портфоліо". Поняття 

професійного саморозвитку. Саморегуляція як необхідна умова продуктивної 
діяльності. Метод "Портфоліо" як спосіб професійного розвитку. 

Основна література до курсу: 
1. Этические стандарты психолога // Американский психолог. – 01.1963 

// Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие – М.: 
Издательство Московского психолого-социального института; 2004. – 464с. 

2. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 
психоаналитических методик. Стандартные требования к психологическим 
тестам. – Ярославль: «Дебют», 1991. – 18с. 

3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. 
пособие для студентов ст.курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов. – К.: 
Укртехпрес, 1997. – 216с. 

4. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / Под 
ред. И.Б.Гриншпуна. – 3-е изд., стер. – М. – Издательство Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 
2004. – 464с. 

5. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. – М.: 
Педагогика, 1991. – 232с. 

6. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – 
М., 1988.– 319с. 

7. Социальные и этические аспекты психологической диагностики. 
Этический кодекс психолога-диагноста / Акимова М.К., Берулава Е.М. 
Психологическая диагностика детей и подростков: Учебное пособие для 
студентов / Под ред. Гуревича К.М., Борисовой Е.М. М.: Международная 
педагогическая академия, 1995, – С.270-280. 

8. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие. – М., 2002. – 
282с. 

9. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, 
защита. -М., 2000. 

10. Кормнова Н.А. Основы профессиональной этики. – Горки, 1993. – 
242с. 

11. Лукьян Я.А. Барьеры общения. Конфликты. Стресс. – Мн., 1986. – 
405с. 

12. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – 
СПб.: Питер, 2001. – 464с. 

 
ПП 3-02Практикум із психології 
1,2 курс; 1,2,3,4 семестри; 576 год.; 3,3,3,3 год. На тижд.; 16 кредів  

Форма контролю: іспит, залік 
Підготовка сучасного кваліфікованого спеціаліста передбачає 

формування не лише серйозної теоретичної бази, але й вільне володіння 
всім арсеналом методів, що використовуються в психологічних 
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дослідженнях та майбутній практичній роботі.  
«Практикум із загальної психології» − курс, що охоплює перші роки 

навчання в університеті, спрямований на засвоєння методів і технік 
психологічного дослідження і є необхідною складовою підготовки 
психолога-спеціаліста. Отримані на практикумі вміння і навички дають 
можливість перевести теоретичні знання в площину їх практичного 
використання.  

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів вміння і навички 
дослідницької роботи, грамотного використання прикладного психологічного 
інструментарію при вивченні психологічних явищ. 

Процес засвоєння курсу дисципліни «Практикум із загальної психології» 
передбачає формування у студентів наступних компетенцій:  

• концептуальної (наукової) компетенції (розуміння теоретичних основ 
професії);  

• інструментальної компетенції (володіння базовими професійними 
навичками);  

• інформаційною здатністю самостійно, за допомогою інформаційних 
технологій, шукати, аналізувати, відбирати, обробляти та передавати 
інформацію, необхідну для успішного проведення психологічного 
дослідження та інтерпретації отриманих даних. 

• інтегративної компетенції (здатність поєднувати теорію і практику); 
• контекстуальної компетенції (розуміння соціального, економічного і 

культурного середовища, в якому існує практика); 
• адаптивної компетенції (вміння передбачувати зміни, важливі для 

професії і бути готовими до них); 
• комунікативної компетенції (вміння ефективно користуватися 

письмовими й усними засобами комунікації). 
Практикум із загальної психології вимагає наявність учбово-

пізнавальних компетенцій, сформованих в ході засвоєння матеріалу лекцій та 
семінарських занять суміжних дисциплін − загальної психології, засвоєння 
низки тем практикуму вимагає знань математичних методів психології.  

Вивчення курсу здійснюється за п’ятьма змістовими модулями: 
Змістовий модуль 1. «Методи наукової психології» 
Н.Е. 1.1. Проблема методу дослідження в психології. 
1. Поняття методу наукових досліджень. 
2. Характеристика загальнонаукових методів дослідження. 
Н.Е. 1.2. Вимоги до методів психологічної науки. 
1. Характеристика особливостей психологічного дослідження. 
2. Вимоги до методів психологічного дослідження. 
Н.Е. 1.3. Структура методів наукової психології. 
1. Класифікація методів психології за Ананьєвим. 
2. Структура методів психології. 
Н.Е. 1.4. Етапи психологічного дослідження. 
1. Характеристика підготовчого етапу дослідження. 
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2. Етап збирання емпіричних даних. 
3. Етап обробки результатів. 
4. Проблема інтерпретації та формування висновків. 
Н.Е. 1.5. Спостереження. 
1. Поняття про спостереження як емпіричний метод отримання даних. 
2. Види спостереження. 
3. Вимоги до проведення спостереження. 
4. Вимоги до особистих якостей дослідника. 
5. Проведення спостереження за дітьми віком від 3 до 6 років. 
6. Проведення спостереження за дітьми віком від 7 до 14 років. 
Н.Е. 1.6. Експериментальний метод в психології. 
1. Поняття про експеримент. 
2. Види експерименту. 
3. Правила проведення експерименту з особистістю. 
4. Проведення експериментального дослідження. 
Н.Е. 1.7. Психологічні тести. 
1. Поняття про тестове дослідження. Функції тестів. 
2. Різновиди тестів. 
3. Умови правильного проведення тестування. 
4. Вимоги до тестів. 
5. Соціальні та етичні аспекти тестування. 
6. Проведення тестів-опитувальників(“шкала оцінки потреби в 

досягненні”, “шкала оцінки мотивації схвалення”), тестів-завдань 
(“вербальний тест Айзенка”), проективних тестів (“неіснуюча тварина”, 
“будинок, дерево, людина”, “автопортрет”). 

Н.Е. 1.8. Опитування. 
1. Поняття про метод опитування. Види і типи опитування. 
2. Поняття про інтерв’ю та бесіду. Вимоги до побудови запитань. 
3. Вимоги до проведення бесіди. 
4. Проведення інтерв’ю. 
5. Складання анкети. 
Н.Е. 1.9. Проведення тестів завдань. 
1. Вправляння у проведенні тестових завдань. “Вербальний тест 

Айзенка”. 
Н.Е. 1.10. Проведення тестів – завдань. 
1. Вправляння у проведенні проективних тестів “Неіснуюча тварина”, 

“Будинок, дерево, людина”, “Автопортрет”. 
Н.Е. 1.11. Проведення інтерв'ю. 
1. Вправляння у вмінні проводити інтерв'ю. 
Н.Е. 1.12. Метод опитування.  
1. Поняття про метод опитування . 
2. Види та типи опитування. 
3. Вимоги до побудови опитувальників. 
4. Вправляння у проведенні опитування 
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Н.Е. 1.13. Складання анкети. 
1. Поняття про методи анкетування. 
2. Вимоги до складання анкет. 
3. Складання анкети та проведення анкетування. 
Н.Е. 1.14. Соціометричний та референтометричний методи. 
1. Поняття соціометрії. 
2. Соціограма. Види соціограми. 
3. Референтометрія та її особливості. 
4. Проведення соціометричного дослідження. 
Н.Е. 1.15. Аналіз продуктів діяльності. Біографічний і трудовий 

метод  
1. Аналіз продуктів діяльності. 
2. Біографічний (монографічний) метод. 
3. Трудовий метод. 
4. Метод узагальнення незалежних характеристик. 
5. Метод самозвіту. 
 
Н.Е. 1.16. Метод узагальнення незалежних характеристик.  
1. Поняття про метод узагальнення незалежних характеристик. 
2.  Вправляння у проведенні методу самозвіту.  
3. Набуття навичок правильної інтерпретації його результатів 

Змістовий модуль 2. «Пізнавальні процеси» 
Н.Е. 2.1. Відчуття. 
Завдання 1. Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності 

людини. 
Завдання 2. Дослідження зорових відчуттів. 
Завдання 3. Дослідження м’язово-суглобових відчуттів. 
Н.Е. 2.2. Сприймання. 
Завдання 4. Дослідження сприймання форми. 
Завдання 5. Дослідження окоміру. 
Завдання 6. Дослідження спостережливості (геометричні фігури, подібні 

малюнки). 
Завдання 7. Дослідження точності локалізації слухових подразнень. 
Завдання 8. Дослідження сприймання часу. 
Завдання 9. Дослідження пізнавального контролю під час сприймання. 
Завдання 10. Методика “Годинник”. 
Завдання 11. Методика “Компас”. 
Завдання 12. Методика” Поєднання розрізів”. 
Н.Е. 2.3. Увага. 
Завдання 13. Дослідження вибірковості уваги. 
Завдання 14. Дослідження концентрації уваги. 
Завдання 15. Дослідження точності уваги. 
Завдання 16. Дослідження розподілу уваги. 
Завдання 17. Дослідження стійкості уваги. 
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Завдання 18. Дослідження переключення уваги. 
Завдання 19. Дослідження об’єму уваги. 
Н.Е. 2.4. Пам’ять. 
Завдання 20. Дослідження мимовільної пам’яті.  
Завдання 21. Дослідження обсягу короткочасної пам’яті. 
Завдання 22. Дослідження смислової і механічної пам’яті (“пам’ять на 

числа”, “пам’ять на образи”). 
Завдання 23. Дослідження опосередкованого запам’ятовування. 
Завдання 24. Порівняльне дослідження безпосереднього та 

опосередкованого запам’ятовування абстрактних понять. 
Завдання 25. Дослідження переважаючого типу запам’ятовування. 
Завдання 26. Дослідження відтворення та впізнавання. 
Завдання 27. Дослідження оперативної пам'яті. 

Змістовий модуль 3. «Вищі пізнавальні процеси та процеси 
цілепокладання» 

Н.Е. 3.1. Дослідження мислення. 
Завдання 28. Дослідження впливу установки на спосіб розв’язання задач. 
Завдання 29. Дослідження аналітичного мислення. 
Завдання 30. Дослідження рефлективності мислення. 
Завдання 31. Дослідження труднощів, що виникають у процесі 

визначення понять. 
Завдання 32. Дослідження процесу порівняння. 
Завдання 33. Дослідження рівня синтезу в розумовій операції людини. 
Завдання 34. Дослідження рівня узагальнення в розумовій діяльності 

дітей різного віку. 
Завдання 35. Дослідження швидкості протікання розумового процесу. 
Завдання 36. Дослідження гнучкості мислення. 
Н.Е. 3.2. Дослідження уяви. 
Завдання 37. Дослідження продуктивності уяви. 
Завдання 38. Дослідження індивідуальних особливостей уяви. 
Завдання 39. Дослідження творчої уяви. 
Н.Е. 3.3. Дослідження мовлення. 
Завдання 40. Дослідження ригідності мислення. 
Завдання 41. Дослідження темпу усної мовної діяльності. 
Завдання 42. Дослідження еготизму.  

Змістовий модуль 4. «Емоційно-вольові процеси» 
НЕ 4.1. Емоції і почуття. 
Завдання 43. Дослідження настроїв. 
Завдання 44. Дослідження тривожності. 
Завдання 45. Дослідження емоційного відшукування. 
НЕ 4.2. Дослідження волі. 
Завдання 46. Дослідження суб’єктивного контролю. 
Завдання 47. Дослідження наполегливості. 
Завдання 48. Дослідження імпульсивності. 
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Змістовий модуль 5. «Індивідуально-психологічні особливості 
особистості» 

Н.Е. 5.1. Дослідження темпераменту. 
Завдання 49. Дослідження сили нервової системи. 
Завдання 50. Дослідження типу темпераменту. 
Завдання 51. Дослідження властивостей темпераменту. 
Н.Е. 5.2. Дослідження характеру. 
Завдання 52. Дослідження схильності до ризику. 
Завдання 53. Дослідження вольової саморегуляції. 
Завдання 54. Дослідження характерологічних тенденцій. 
Н.Е. 5.3. Дослідження здібностей. 
Завдання 55. Дослідження розумових здібностей. 
Завдання 56. Дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей. 
Н.Е. 5.4. Дослідження особистісних якостей 
Завдання 57. Дослідження самооцінки особистості. 
Завдання 58. Дослідження рівня домагань. 
Завдання 59. Дослідження егоцентризму. 
Список основної літератури 
1. Антощук Є.В. Вчимося запам’ятовувати. 7 років з техніки 

ефективного запам'ятовування. – К.: КІМО, РУТА, 2001. – 48с. 
2. Немов Р.С. Кн.3. Экспериментальная педагогическая психология и 

психодиагностика. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – С.136 – 143, 210 – 
221. 

3. Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – 
Ростов н/Д: “Феникс”, 1999. – С.12 - 22. 

4. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Т-во 
“Знання”, КОО, 2000. – С.23 - 38. 

5. Практикум з психології / За ред. Г.Г.Бикової. – Львів: Вища школа, 
1975. – С.71 - 89. 

6. Практическая психологя в тестах, или Как научиться понимать себя и 
других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – С. 58 – 82. 

7. Психологічний практикум для школярів. / За ред. В.І.Сіткар. – 
Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – С.42 – 43. 

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: 
ВЛАДОС, 2000. – Кн.1. – С.81-90, 159 

 
ПП 3-03 Загальна психологія 
1,2 курс; 1,2,3,4 семестри; 648 год.; 4,4,4,4 год. на тижд.; 18 кредитв 

Форма контролю: іспит, залік 
Мета викладення дисципліни: сприяти формуванню адекватного 

уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку 
суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. 

Компетенції якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
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«Загальна психологія»: 
Студенти повинні показати глибокі теоретичні знання матеріалу: 

визначення понять, закономірностей та характеристики психологічних явищ, 
пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори 
формування особистості та індивідуальних її особливостей; володіти 
вміннями: використання методів психології для вивчення психіки дітей і 
дорослих організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та 
виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх 
особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості. 
Майбутні психологи повинні вміти спостерігати, описати та проаналізувати 
будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури 
психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки. 

Змістовий модуль 1. 
 Вступ до психології 
НЕ 1.1 Предмет психології, її завдання та наукові принципи. Галузі 

психологічної науки Визначення психології як науки. Завдання психології 
на сучасному етапі розвитку суспільства. Принципи психології. Сучасна 
психологія та її місце в системі наук. Структура сучасної психології. Стан та 
розвиток галузей психологічної науки. Значення різних психологічних знань 
для людини. 

НЕ 1.2 Наукове психологічне дослідження: принципи, структура, ме-
тоди Класифікація і характеристика методів психологічних досліджень. 
Структура психологічного дослідження. Принципи та етапи дослідження. 

НЕ 1.3. Виникнення та розвиток психіки. Психіка та свідомість 
Поняття про психіку. Виникнення і розвиток форм психічного відображення 
у тварин як результат еволюції матерії. Етапи еволюції психіки. Психіка тва-
рин і людини. Культурно-історична концепція розвитку психіки людини 
(Л.С.Виготського). Виникнення і психологічна характеристика свідомості 
людини. Свідомість як форма відображення дійсності людиною. Стани свідо-
мості. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість. 

НЕ 1.4. Історія розвитку знань про психічне. Основні напрямки 
сучасної зарубіжної психології Періодизація історії психології. Психологія 
як наука про душу. Розвиток психології із стародавніх часів до середини 19 
ст. Психологія як наука про поведінку. Психологія на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології: 
біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія, гештальттеорія, описова 
та когнітивна психологія (основні положення). 

Змістовий модуль 2. Психологія пізнавальних процесів 
НЕ 2.1. Увага: поняття, види, основні характеристики, розвиток 

уваги Поняття про увагу та її значення в житті і діяльності людини. Дослід-
ження уваги в психології. Фізіологічні основи уваги. Види уваги, їх психо-
логічна характеристика, функції уваги. Причини мимовільної уваги. Власти-
вості уваги. 

НЕ 2.2. Відчуття: класифікація, характеристика видів, основні 
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властивості та характеристика відчуттів Поняття про відчуття. Фізіо-
логічні основи відчуттів. Класифікація відчуттів, психологічна характеристи-
ка їх видів. Загальні властивості і закономірності відчуттів. Пороги відчуттів. 
Розвиток відчуттів. Сенсорна ізоляція. 

НЕ 2.3. Сприймання: відчуття і сприймання, види сприймання та їх 
характеристика, принципи та ілюзії сприймання. Поняття про 
сприймання. Відмінність сприймання від відчуттів. Сприймання як 
багатоетапна дія. Фізіологічні основи сприймання. Класифікація сприймань, 
психологічна характеристика їх видів. Принципи сприймання (за гештальт-
психологією). Властивості сприймання. Індивідуальна різниця у сприйманні. 
Розвиток сприймання у дітей. 

НЕ 2.4. Пам’ять: види, характеристика процесів, теорії, мнемічні 
прийоми запам’ятовування Поняття про пам'ять, її значення. Фізіологічні 
основи пам'яті. Теорії пам'яті, їх характеристика. Види пам’яті. Процеси па-
м’яті. Запам'ятовування і його різновиди. Умови ефективного запам'ято-
вування. Збереження і забування. Боротьба із забуванням. Відтворення, його 
різновиди. Формування і розвиток пам'яті. Управління пам'яттю. Мнемотех-
нічні прийоми запам’ятовування. Забування та його причини. Індивідуальні 
особливості пам’яті. 

НЕ 2.5. Мислення, мова та мовлення Поняття про мислення як вищу 
форму пізнавальної діяльності. Соціальна природа мислення. Єдність 
мислення і мовлення. Мислення як діяльність і розв'язування мислительних 
задач. Форми мислення. Розумові дії та мислительні операції. Види мислення 
та його характеристики. Творче мислення йа умови його продуктивності. 
Розвиток мислення. Мова і мовлення. Мова і її функції. Мова як засіб спілку-
вання і як інструмент мислення. Смисл і значення слова. Властивості мови. 
Історичний розвиток мовлення. Теорії мовлення. Класифікація видів мовле-
ння. Афазії. Індивідуальні особливості мовлення. 

НЕ 2.6. Уява: види, механізми. Уява і творчість Поняття про уяву. 
Соціальна природа уяви. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю. Фізіологічні 
основи процесів уяви. Види уяви. Механізми переробки уявлень в уявні 
образи. Уява творчість. 

Змістовий модуль 3. Емоційно-вольові процеси 
НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани Поняття про емоції і 

почуття та їх роль у практичній і пізнавальній діяльності. Функції емоцій. 
Теорії емоцій. Внутрішні зміни при емоційних реакціях. Основні емоційні 
стани та їх зовнішній вираз. Вищі почуття та їх види. Розвиток вищих 
почуттів. Почуття й особистість. 

НЕ 3.2. Воля Поняття про волю. Функції волі. Теорії волі. Довільні дії та 
їх особливості. Аналіз складної вольової дії. Фізіологічні та мотиваційні 
аспекти волі. Вольові якості особистості. Вольова регуляція поведінки. 
Фактори формування волі дитини. 

Змістовий модуль 4. Психологія особистості та діяльності 
НЕ 4.1. Мотивація Поняття про мотивацію, мотиви, потреби та 
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мотиватори. Види потреб. Мотиваційна сфера людини. Ієрархія потреб та 
ієрархія мотивів. Теорії мотивації. Види мотивів діяльності й поведінки. 
Функції мотиву. Зв'язок цілей й мотивів діяльності. Спрямованість 
особистості. Інтереси, ідеали, переконання, установки, життєві цілі, ціннісні 
орієнтації. 

НЕ 4.2. Активність. Поведінка. Діяльність Співвідношення понять 
“активність”, “поведінка”, “діяльність”. Поняття про діяльність та її 
структуру. Класифікація дій. Психомоторна дія. Види діяльності. 
Закономірності формування вмінь і навичок. Місце навичок у структурі 
діяльності. Взаємодія навичок. 

Научіння та його категорії. Види поведінки. 
НЕ 4.3. Психологія спілкування Поняття про спілкування, його 

багатоплановий характер. Єдність спілкування і діяльності. Завдання та 
функції спілкування. Форми спілкування. Аспекти (сторони) спілкування. 
Структура спілкування. Етапи спілкування. Засоби спілкування. Види 
спілкування. Психологічні механізми міжособистісного сприйняття.  

НЕ 4.4. Психологічна характеристика особистості Загальне уявлення 
про особистість у психології. Поняття “людина”, “індивід”, індивідуаль-
ність”, “особистість”. Структура особистості. Стійкість рис особистості. 
Поняття про Я-концепцію. Фактори, що впливають на формування Я-кон-
цепції. Вплив Я-концепції на навчання, поведінку й діяльність. Самооцінка і 
рівень домагань. Особистість як історичний етап розвитку людини і 
суспільства. Критерії сформованості особистості. Сучасні теорії особистості 
та їх класифікація. Характеристика основних теорій особистості. 

НЕ 4.5. Міжособистісні стосунки Поняття про міжособистісні 
стосунки. Спроби людини зрозуміти оточуючий світ. Поняття соціального 
впливу. Групи та їх класифікація. Колектив як вища форма розвитку групи. 
Структура групи. Поняття сумісності. Класифікація стосунків за 
М.М.Ободовим 

НЕ 4.6. Темперамент і особистість Поняття про темперамент. З історії 
вчень про темперамент. Типи темпераментів та їх психологічна характе-
ристика. Основні теорії темпераменту. Фізіологічні характеристики 
темпераменту. Властивості темпераменту за Б.М.Тепловим. Врахування 
особливостей темпераментів у навчально-виховній роботі з дітьми. 

НЕ 4.7. ХарактерПоняття про характер. Ступінь вираженості 
характеру. Характер і темперамент. Структура характеру. Поняття про 
динамічний стереотип. Людина як акцентуйована особистість. Акцентуйо-
вані особистості (за К.Леонгардом). Акцентуація характерів підлітків (за А.Є. 
Личко), типи акцентуацій та їх характеристика.Характер і практична 
діяльність. Формування та розвиток характеру. Самовиховання та проблема 
перевиховання характеру.  

НЕ 4.8. Здібності Поняття про здібності. Основні ознаки наявності 
здібностей. Види здібностей: загальні і спеціальні, розумові і практичні, 
учбові і творчі, здібності до спілкування. Погляди на природу здібностей. 
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Біологічне та соціальне в здібностях. Задатки як природна передумова 
здібностей. Неоднозначність зв'язків задатків і здібностей. Рівні розвитку 
здібностей. Патологія здібностей. Вікові передумови розвитку здібностей. 
Здібності й особистість. Поняття про інтелект та його структуру. IQ. Тести 
вимірювання інтелекту. 
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ПП 3-04Вікова психологія 
2 курс; 3 семестр; 144 год.; 4 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни: розвиток незалежної України, реформи, 

що відбуваються в ній, становлення суспільства вимагають формування 
освічених, всебічно розвинених, ідейно переконаних, відданих своїй 
Батьківщині громадян. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
вікової психології: опанування теоретичні основи психічного розвитку 
(класичні теорії розвитку психіки людини на різних етапах її життєвого 
шляху; закономірності, принципи, умови, особливості психічного розвитку 
та соціалізації особистості у різні вікові періоди); уміння використовувати 
теоретичні знання у вирішенні соціально-педагогічних та психолого-
педагогічних проблем; здатність до психологічного осмислення 
закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, особливостей навчання і 
виховання дітей на різних вікових етапах, своєрідність діяльності, поведінки, 
можливості врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей і учнів 
різного віку в процесі виховання. 

уміння постійно підвищувати свою психологічну культуру, 
використовувати досягнення психологічної науки і практики, самостійно 
проводити психологічне дослідження. 

Змістовий модуль 1 
Вступ до вікової психології 
НЕ 1.1. Предмет, завдання та методи вікової психології Поняття про 
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вікову психологію Сутність, об’єкт і предмет вікової психології Галузі 
вікової психології. Місце вікової психології системі психологічних наук. 
Завдання та проблеми вікової психології. З історії розвитку вікової 
психології. Методи вікової психології. Поняття про метод дослідження. 
Вимоги до методів дослідження. Особливості дослідження дитячої психіки. 
Структура методів вікової психології. Етапи психологічного дослідження. 
Психологічна характеристика основних методів вікової психології. 

НЕ 1.2.Загальна характеристика онтогенезу людської психіки 
Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. Закономірності 
психічного розвитку. Умови психічного розвитку. Характеристика поняття 
«психічний розвиток». Характерні риси розвитку психіки. Фактори та 
рушійні сили розвитку психіки. Проблема співвідношення навчання і 
розвитку. .Роль спадковості і середовища у психологічному розвитку 
.Основні теорії психічного розвитку 

НЕ 1.3.Вікова періодизація психічного розвитку Поняття про 
періодизацію психічного розвитку Історичний аналіз періодизацій 
психічного розвитку. Принципи побудови періодизації психічного розвитку. 
Критерії вікової періодизації.  

НЕ 1.4. Проблема періодизацїї психічного розвитку Критичні періоди 
розвитку. Схема періодизації психічного віку особистості (Л.С.Виготський, 
Б.Д.Ельконін, Петровський А.В.) Періодизації за зовнішніми ознаками 
розвитку. Періодизації за однією ознакою розвитку. Періодизації на основі 
суттєвих ознак психічного розвитку. 

Змістовий модуль 2. 
Психологія вікового розвитку особистості 
НЕ 2.1Початок людського життя. Пренатальний період 

Характеристика періодів пренатального розвитку. Психологічні особливості 
розвитку плоду. Народження та його вплив на подальший розвиток. Фактори 
психічного ризику для майбутньої дитини. Значення віку у психічному 
розвитку дитини, фази пренатального віку, початок психічного життя. 

НЕ 2.2 Психологічні особливості розвитку дітей в немовлячому віці 
Значення віку у психічному розвитку дитини. Передумови психічного 
розвитку немовляти. Криза новонародженості. Особливості анатомо-
фізіологічного розвитку немовляти. Розвиток аналізаторів. Роль спілкування 
дитини з дорослими. Розвиток моторики дитини. Передумови психічного 
розвитку немовляти, спілкування немовляти з дорослими, особливості 
анатомофізіологічного та психічного розвитку немовляти, немовляцтво як 
період розвитку передумов для формування особистості. 

НЕ 2.3.Психологічна характеристика дітей раннього віку. Значення 
віку у психічному розвитку дитини. Оволодіння ходьбою та мовленням , їх 
значення для психічного розвитку дитини. Соціальна ситуація розвитку в 
ранньому віці. Предметно-маніпуляційна діяльність. її розвиток та роль у 
психічному розвитку дитини. Основні новоутворення в ранньому віці, криза 
3 років. Особлива роль раннього дитинства у психічному розвитку дітей. 
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Найважливіші досягнення даного періоду. Психічний розвиток та 
формування особистості в ранньому дитинстві 

НЕ 2.4 Дошкільний вік: особливості його розвитку Передумови 
психічного розвитку дошкільника. Соціальна ситуація розвитку дошкільника. 
Гра - як провідний тип діяльності. Новоутворення дошкільного віку. Історія 
вивчення дошкільного віку. Психологічна готовність дітей до навчання в 
школі. Аналіз структури психічної готовності до навчання в школі. Проблема 
навчання шестирічних дітей 

НЕ 2.5. Розвиток пізнавальних особливостей та особистості в 
дошкільному віці Розвиток пізнавальної сфери в дошкільному віці.. 
Сенсорний розвиток. Розвиток особистості та емоційно-вольової сфери. 
Формування особистості в дошкільному віці 

НЕ 2.6.Психічний розвиток в молодшому шкільному віці Проблеми 
шкільного віку. Криза 7 років. Загальна характеристика соціальної ситуації 
розвитку. Навчальна діяльність молодшого школяра. Основні новоутворення 
у сфері а) пізнавальній; б) в особистісному розвитку. Характеристика 
початкового періоду шкільного життя і діяльності молодшого школяра. 
Особливості і структура навчальної діяльності молодшого школяра. 
Розвиток пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці. 

НЕ2.7 Особливості психічного розвитку в підлітковому віці 
Проблеми підліткового віку. Соціальна ситуація розвитку та криза 
підліткового віку. Провідний тип діяльності. Анатомо-фізіологічна 
перебудова підлітка. Розвиток пізнавальних процесів. 

НЕ 2.8. Становлення особистості в підлітковому віці Новоутворення 
віку. Учбова діяльність підлітків Особистість підлітка і основні 
новоутворення в її структурі. Стосунки з однолітками та дорослими. Учбова 
діяльність підлітків. Формування особистості підлітка. 

НЕ2.9.Психологічна характеристика ранньої юності Загальна 
характеристика ранньої юності. Соціальна ситуація розвитку Спілкування з 
дорослими і ровесниками. .Загальна характеристика ранньої юності. 
Соціальна ситуація розвитку старшокласників. Спілкування з дорослими і 
ровесниками. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток у старшому 
шкільному віці. 

НЕ 2.10. Становлення особистості в ранньому віці Самовизначення і 
особистісний розвиток в юнацькому віці. Криза 17років.Фактори вибору 
професії. Мотиви вибору професії. Формування життєвих планів і 
професійних інтересів. Основні напрямки розвитку самосвідомості у 
ранньому віці. Основні особливості спілкування та емоційного життя в 
ранній юності. Засоби виховання вищих почуттів у старшокласників. 

НЕ 2.11. Дорослість як етап онтогенезу Дорослість як психологічний 
період. Проблема віку дорослості. Характеристика соціальної ситуації 
розвитку в період дорослості. Провідна діяльність дорослої людини. 
Ппсихофізіологічний та пізнавальний розвиток дорослої людини. Вікові 
періоди : рання дорослість, середній вік, пізня дорослість. Кризи віку віку : 
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(нереалізованості, спустошеності, безперспективності). Кризи становлення 
особистості. здоров’я, значущих стосунків, особистої автономії, 
самореалізації, життєвих помилок .є криза середини життя. 

НЕ 2.12. Психологія старіння (геронтопсихологія) Періодизація 
старіння і старості. Теорії старіння. Припинення активної виробничої 
діяльності як основна ознака соціального старіння. Психологічні зміни в 
особистості старої людини: зміни -в просторовій орієнтації, рухах, логічних 
міркуваннях, потребах, мотивації, емоційно-вольовій сфері. Профілактика 
старіння. Ставлення старої людини до старості як психологічна проблема. 
Проблеми геронтології і місце в них питань руйнування (розпаду) психічної 
діяльності особистості.  
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ПП 3-05 Соціальна психологія 
2 курс ; 3,4 семестр; 360 год.; 4,3 год. на тижд.;  10 кредитів 

Форма контролю: іспит, залік 
Наукою, яка з-поміж інших прагне дати відповідь на більшість питань, 

що пов’язані з цими проблемами, є соціальна психологія – галузь сучасних 
знань, що вивчає закономірності виникнення і функціонування соціально-
психологічних явищ, що являють собою результат взаємодії людей (і їх груп) 
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як представників різних спільнот. 
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з соціально-психоло-

гічними явищами та процесами, з історією зародження соціально-
психологічних знань, ос-новними результатами та закономірностями даного 
процесу; з основними галузями соціальної психології, прикладним аспектом 
дисципліни; формування у них інтересу до роботи та науково-дослідницьких 
умінь і навичок. 

В результаті навчання по курсу «Соціальна психологія» студенти 
повинні оволодіти такими компетенціями: 

Знати основні поняття курсу, історію виникнення дисципліни, 
методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими науками та 
дисциплінами, основні напрямки розвитку соціально-психологічних теорій, 
соціально-психологічні характеристики спілкування, особистості, великих та 
малих груп та соціально-психологічні методи їх дослідження; прикладні 
аспекти соціальної психології: закономірності впливу соціальних і 
макросоціальних чинників на організм людини, закономірності впливу 
реклами, теоретичні основи загальної теорії комунікацій, види та особливості 
засобів масової комунікації. 

Вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, 
самостійно складати програму і проводити соціально-психологічні 
дослідження; використовувати прийоми ефективного слухання, перцепції та 
психологічного впливу, ефективно розв’язувати міжособистісні, групові та 
міжгрупові конфлікти й запобігати їх виникненню, створювати сприятливий 
соціально-психологічний клімат у колективі та в групах; давати рекомендації 
щодо формування нормального психологічного клімату в сім'ї і колективі, 
адекватно сприймати і ефективно впливати на членів групи, володіти 
комунікаційними навичками, уміти встановлювати контакт і формувати 
мотивацію, використовувати прийоми ефективного слухання і 
висловлювання. 

ЗМ1. Предмет, методи та завдання соціальної психології. 
НЕ 1.1. Соціальна психологія в системі наукового знання Поняття 

соціальної психології. Об’єкт, предмет, завдання, функції та основні поняття 
соціальної психології. Структура соціальної психології. Предмет та об’єкт 
соціальної психології. Завдання і функції соціальної психології. Зв’язок 
соціальної психології з іншими дисциплінами. Галузі соціальної психології. 

НЕ 1.2. Становлення соціальної психології як науки Етапи 
становлення соціальної психології як науки. Розвиток соціальної психології у 
колишньому СРСР. Розвиток соціальної психології в Україні. 

НЕ 1.3. (2 год.) Сучасна західна соціальна психологія Основні 
теоретичні напрямки сучасної західної соціальної психології. Специфіка 
соціально-психологічного підходу до розуміння особистості. Внесок 
провідних психологічних шкіл в розробку проблем соціальної психології. 
Критичні тенденції в сучасній соціальній психології. 

НЕ 1.4. Методологія і методи соціальної психології Поняття 
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методології наукового дослідження. Принципи побудови соціально-
психологічного дослідження. Організація соціально-психологічної 
діагностики і процедура її проведення. Характеристика основних методів 
соціально-психологічної діагностики. Загальні методи соціальної психології. 
Спеціальні методи соціальної психології 

ЗМ2. Соціально-психологічні закономірності спілкування і взаємодії 
людей 

НЕ 2.1. Специфіка соціально-психологічного підходу до спілкування. 
Інтерактивний аспект спілкування Поняття спілкування та його структура. 
Специфіка соціально-психологічного підходу до спілкування. Розвиток 
спілкування в онтогенезі. Функції спілкування. Спілкування як взаємодія. 
Види взаємодії.  

НЕ 2.2. Комунікативний та перцептивний аспект спілкування 
Спілкування як комунікація. Засоби комунікації. Модель комунікативного 
процесу за Лессуеллом. Спілкування як перцепція та взаєморозуміння. Роль 
соціальної перцепції у процесі взаєморозуміння. Основні напрямки 
дослідження соціальної перцепції. 

НЕ 2.3. Психологічні засоби впливу у процесі спілкування 
Психологія впливу на інших людей. Способи і механізми впливу. Реакція 
зараження. Паніка. Навіювання. Переконання. Теорії та закони наслідування. 
Мода та чутки як соціально-психологічні феномени. 

ЗМ 3. Соціальна психологія малих груп. Динамічні процеси в малій 
групі 

НЕ 3.1. Поняття про групи в соціальній психології. Характеристики 
великих груп Види груп в соціальній психології. Реальні і умовні групи. 
Великі групи. Основні характеристики великих соціальних груп.  

НЕ 3.2. Проблема малої групи в соціальній психології Поняття і види 
малих груп. Класифікація малих груп. Група і організація. Структура малої 
групи. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення 
малих груп. 

НЕ 3.3. Динамічні процеси в малій групі. Механізми і розвиток малої 
групи Механізми утворення малих груп. Поняття групових норм і девіантна 
поведінка. Механізми формування групової згуртованості. Групова 
поляризація. Феномен групового тиску. Конформізм.  

НЕ 3.4. Сутність соціально-психологічного впливу Соціальна 
фасилітація. Феномен деіндивідуалізації. Сила впливу ситуації та опір 
груповому тиску. Основні засоби соціально-психологічного впливу. 
Соціальна віктимологія. 

НЕ 3.5. Лідерство і керівництво Поняття лідерства і керівництва. 
Теорії походження лідерства. Стилі лідерства і керівництва. Типи лідерів та 
керівників. 

НЕ 3.6. Прийняття групового рішення Основні фактори формування 
групової думки і прийняття рішення. Групові конфлікти і механізми 
прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття рішення 
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групою. Проблема міжгрупових відносин. Соціальна ідентефікація 
особистості. 

НЕ 3.7. Міжгрупові відносини Диференціація і інтеграція в 
міжгрупових відносинах. Міжгрупові стосунки на рівні соціальної 
стратифікації. Домінування малої соціальної групи. Інтегративні міжгрупові 
феномени. Відносини між малими групами та їх вплив на внутрішньогрупові 
процеси. 

МОДУЛЬ 4. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

НЕ 4.1. Соціально-психологічна характеристика великих груп та 
соціальних рухів Загальна характеристика великих груп та їх соціально-
психологічні особливості. Психологія соціальних класів. Психологія 
етнічних груп. Психологія соціальних рухів та масових явищ. 

НЕ 4.2. Соціально-психологічні особливості великих стихійних груп 
Основні характеристики великих стихійних груп. Види стихійних груп. 
Соціально-психологічна характеристика натовпу. 

НЕ 4.3. Соціальна психологія напруги та конфліктів Поняття, 
механізми виникнення, функції і рівні соціальної напруги. Причини 
виникнення та фактори прояву соціальної напруги. Форми прояву соціальної 
напруги. Техніки зняття соціальної напруги. 

НЕ 4.4. Соціальна психологія міжгрупових відносин Поняття 
міжгрупових відносин. Історія досліджень міжгрупових відносин. Специфіка 
міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання. Значення проблематики 
міжгрупових відносин для методології і практики. 

МОДУЛЬ 5. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ОСОБИСТОСТІ 

НЕ 5.1. Особистість з погляду соціальної психології Специфіка 
постановки проблеми особистості у соціальній психології. Основні зарубіжні 
соціально-психологічні концепції особистості. Характеристики (Я-концепція, 
локус контролю, само ефективність, самопрезентація) та структура 
особистості. 

НЕ 5.2. Проблема соціалізації та розвитку особистості Поняття 
соціалізації. Періодизація розвитку особистості та вікові кризи. Основні 
сфери соціалізації особистості. Стадії соціалізації. Інститути та механізми 
соціалізації. Асоціальні прояви особистості (девіантні, делінквентні, 
маргінальні особистості; афект неадекватності, соціально-психологічна 
дезадаптація, суїцидальна поведінка; егоцентризм, песимістична особистісна 
установка на перспективи виходу з кризи). 

НЕ 5.3. Соціально-психологічні регулятори поведінки людини Поняття 
соціальної установки. Дослідження соціальної установки у соціальній 
психології. Проблема аттитюда. Ієрархічна структура установки. Зміна 
соціальних установок. 

НЕ 5.4. Особистість у групі Самосвідомість як чинник становлення 
особистості у групі. Особливості входження особистості у групу. Прояв 
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індивідуальних особливостей людини (темпераменту, характеру, здібностей, 
мотивів, світогляду, емоцій, волі, способу життя) у групі. Статусно-рольові 
характеристики особистості (авторитет, статус, престиж, роль, позиція). 
Гендерні ролі. 

МОДУЛЬ 6. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ 

НЕ 6.1. Загальна характеристика прикладної соціальної психології 
Предмет, завдання та функції прикладної соціальної психології. Рівні 
застосування. Прикладні дослідження у соціальній психології. Сфери 
діяльності та функціональні обов’язки практичних соціальних психологів. 

НЕ 6.2. Основні сфери застосовування соціальної психології 
Практична соціальна психологія і політика. Застосування соціальної 
психології в сфері економіки. Практична соціальна психологія і освіта. 
Практична соціальна психологія в сфері охорони здоров’я. Екстремальна 
прикладна соціальна психологія.  

НЕ 6.3. Теоретичні та методичні проблеми соціально-психологічної 
діагностики і впливу Організація соціально-психологічної діагностики і 
процедура її проведення. Характеристика основних методів соціально-
психологічної діагностики та особливості їх використання у прикладній 
соціальній психології. Діагностика конкретних соціально-психологічних 
явищ та основні методи впливу на них. 

НЕ 6.4. Груповий та особистісний розвиток Соціально-психологічна 
діагностика особистості. Соціально-психологічна діагностика малих груп (на 
прикладі сім’ї та неформальних груп). Характеристика та методи проведення 
немедичної групової психотерапії. 

НЕ 6.5. Організаційний розвиток та організаційна культура Функції 
та ефективність соціальних організацій. Формування іміджу соціальних 
організацій. Соціально-психологічна діагностика соціальних організацій. 
Організаційне консультування. Соціально-психологічний тренінг ділового 
спілкування. 

НЕ 6.6. Психологія реклами .Поняття реклами і її роль в діяльності 
соціальних організацій. Види і завдання реклами. Правила проведення 
ефективної рекламної кампанії. Психічні процеси у рекламі. Вплив реклами 
на особистість та групи. 

Основна література до курсу: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для 

высш.уч.заведений. –5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2004. – 365с. 
2. Волянська О.В., Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 275с. 
3. Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.– 208.с. 
4. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1967. – 173с. 
5. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ: Центр 
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навчальної літератури, 2005. – 624с. 
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448с. 
7. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х книгах. 

Кн.1. Соціальна психологія особистості і спілкування. – К: Либідь, 2004. – 
542с. 

8. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х книгах. 
Кн.2.Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – К: 
Либідь, 2006. – 560с. 

9. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: 
Изд. «Питер», 2000. – 528с. 

10. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. –Л.: Изд-во , 
1986. – 176с. 

11. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. – К.: Магістр – 
S, 1999. – 168с. 

12. Современная зарубежная социальная психология. Тексты./Под ред. 
Г.М.Андреевой и др. – Изд-во Моск. Ун-та,1984 – 256с. 

13. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений /Под общ. ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. – 600с.  

 
ПП 3-06 Експериментальна психологія 
3 курс; 6 семестр; 72 год.; 3 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
„Експериментальна психологія” — одна з найцікавіших і водночас 

найскладніших дисциплін у навчальній програмі студентів, які 
спеціалізуються з психології. Володіння нормативами експериментального 
методу засвідчує фаховий рівень психолога, ставить його на щабель вище від 
колег, чий інструментарій обмежується тестами й опитувальниками. 
Експеримент, на відміну від усіх інших методів, в тому числі й 
кореляційного дослідження, дає можливість встановлювали каузальний 
(причинно-наслідковий) зв’язок між явищами. Лише здійснивши 
експеримент, можна впевнено формулювати висновки про те, які саме 
механізми лежать в основі психологічних феноменів, спричиняють їх 
виникнення та впливають на їх розвиток.  

Основною метою курсу є створення умов для формування загальної 
експериментально-дослідницької культури студентів, що стосується культу-
ри мислення, розвитку чутливості до протиріч, дослідницької інтуїції та про-
фесійного зацікавлення сучасними психологічними проблемами відповідно 
до кваліфікаційної характеристики спеціаліста-психолога. 

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни 

 Знати: основні поняття курсу, предмет експериментальної психології, 
історію її створення, виникнення основних методичних прийомів психології 
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у світі, методологічні основи дисципліни, зв’язок експериментальної психо-
логії з іншими галузями науки, структуру сучасної експериментальної психо-
логії. 

Вміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орі-
єнтуватись у психологічних явищах життя та визначати їх у якості незалеж-
ної та залежної експериментальної змінних; робити свідомий вибір методів 
дослідження та достатньої для дослідження вибірки, орієнтуючись на знання 
експериментально-психологічних закономірностей функціонування психіч-
ного та індивідуально-психологічної специфіки кожної окремої людини (як 
досліджуваного, так і самого дослідника); визначати власний дослідницький 
статус; користуватися розмаїттям засобів емпіричного дослідження, вміти 
визначати стан та мотивацію досліджуваних; брати на себе відповідальність 
за прийняття професійних рішень та їх виконання; дотримувати етичних ви-
мог при проведенні експериментального дослідження. 

ЗМ 1. Концептуальна база експериментальної психології 
НЕ 1.1. Експериментальна психологія у системі наукового знания 
Предмет і завдання експериментальної психології. Методологія науки. 

Методологічні принципи експериментальної психології. 
НЕ 1.2. Становлення і розвиток експериментальної психології 
Передумови запровадження експерименту в психології. Етапи 

становлення експериментального методу в психології. Роль основних 
напрямів психологічної науки у становленні психологічного експерименту. 
Розвиток експериментального дослідження психіки у вітчизняній і 
зарубіжній психології. Експериментальний метод у психології на сучасному 
етапі. 

НЕ 1.3. Експеримент як основний метод експериментальної 
психології 

Поняття про психологічний експеримент. Типологія експериментальних 
досліджень. Принципи експериментального дослідження психіки. Переваги 
та проблеми експериментального дослідження психіки.  

НЕ 1.4. Гіпотези у психологічному дослідженні 
Теорія як реконструкція реальності. Наукова проблема. Поняття про 

гіпотезу. Види гіпотез у психологічному дослідженні. Експериментальні та 
статистичні гіпотези. 0-гіпотеза. Помилки 1-го і 2-го роду при перевірці 
статистичних гіпотез. Асиметрія висновків на основі експериментальних 
результатів. 

НЕ 1.5. Змінні у структурі психологічного експерименту 
Поняття змінної. Види змінних. Джерела артефактів у маніпулюванні 

змінними. Проблема ізоляції і контролю змінних. 
НЕ 1.6. Етичні принципи діяльності практичного психолога 
Психологічні проблеми експериментального спілкування. Етичні 

принципи та правила роботи практичного психолога. 
ЗМ 2. Планування експерименту. Математико-статистична обробка 

даних експерименту і форма представлення результатів 
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НЕ 2.1. Планування експерименту  
Поняття про планування. Умови і форми планування у психологічному 

експерименті. Типи планування. План як експериментальна схема 
варіювання умов незалежної змінної. Простий план і його різновиди. 
Складний (факторний) план. Планування за латинським і греко-латинським 
квадратом. Особливості експериментальних планів для одного 
досліджуваного. 

НЕ 2.2. Квазіекспериментальні та неекспериментальні плани  
Особливості квазіекспериментального дослідження психіки. Основні 

типи Квазіекспериментів у психології. Умови підвищення валідності даних, 
що отримані в квазіексперименті. Контроль post factum в квазіексперименті. 
Лонгітюд як квазіексперимент.  

НЕ 2.3. Кореляційний аналіз  
Поняття про кореляцію. Види кореляцій. Особливості кореляційних 

досліджень у психології. Міри зв’язку в кореляційних дослідженнях. 
Планування кореляційних досліджень. Методи контролю в кореляційних 
дослідженнях психіки. Обробка та аналіз даних в кореляційному 
дослідженні. 

НЕ 2.4. Збір емпіричних даних і їх первинна обробка  
Загальні правила і вимоги до проведення експериментального 

психологічного дослідження. Процедура проведення експериментального 
психологічного дослідження. Первинна обробка емпіричних даних. 
Складання зведених таблиць. 

НЕ 2.5. Інтерпретація результатів експериментального дослідження 
психіки 

Поняття про інтерпретацію результатів експериментів. Складові 
інтерпретації експериментальних результатів. Особливості обробки 
результатів експериментального дослідження у психології. Типи пояснення 
результатів психологічного дослідження. Проблема узагальнення результатів 
дослідження. Типові помилки узагальнення експериментальних даних. 

НЕ 2.6. Основні методи математичної статистики і форми 
представлення результатів порівняльного аналізу. 

Використання прикладних статистичних програм. Матиматико-
статистична обробка даних в програмі Excel. Обчислення первинних 
статистик і характеру розподілу ознаки. Порівняльний аналіз первинних 
статистик і форми його представлення. 

НЕ 2.7. Дисперсійний аналіз  
Методика здійснення однофакторного дисперсійногло аналізу в 

багаторівневих експериментах. Методика здійснення двофакторного 
дисперсійного аналізу у факторних експериментах. 

НЕ 2.8. Представлення та обговорення результатів психологічного 
дослідження 

Оформлення звіту за результатами експериментального дослідження (за 
Р.Готтсданкером). Вимоги до оформлення експериментальних результатів у 
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студентських наукових роботах. Логіка висновку, поняття про факти та ар-
тефакти наукових досліджень. Вимоги до повідомлення результатів 
експериментального дослідження на науково-практичних конференціях. 

Основна література до курсу: 
1. Боднарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. – К.: 

МАУП, 2003. – 120с. 
2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 208с. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. 

пособие / пер. с англ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 464 с. 
4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд., доп. - 

СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 
5. Емпіричні методи психологічного дослідження. Навчальний посібник 

/ Поснова Т.П., Рудюк Н.Г., Фесун Г.С., Федорова О.Є.- Чернівці: Рута, 2008. 
– 80с. 

6. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для 
практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с. 

7. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. 
– М., 2001. – 256 с. 

8. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія – К.: 
Либідь, 2008. - с. 

9. Пасніченко А.Е. Експеримент у психології: Навчальний посібник. 
– Чернівці, 2004. – 80 с. 

 
ПП 3-07 ПСИХОДІАГНОСТИКА 
3 курс; 5,6 семестр; 216 год.; 3,4 год на тижд.; 6 кредитів 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни. 

Курс психодіагностики й корекції – специфічний. Він має широке 
прикладне значення. В цьому контексті найважливішою метою даного 
курсу є ознайомлення студента – майбутнього спеціаліста, магістра з 
особливостями його діяльності в галузі практичної психологічної допомоги, 
спрямування на те, що для вирішення актуальних завдань практики 
(наприклад, для забезпечення високого рівня ефективності навчально-
виховного процесу в школі) потрібна допомога психолога з відповідним 
рівнем фахової підготовки, який би володів не лише теоретичними знаннями 
з психологічних дисциплін, а й методами вивчення психології дитини (зрілої 
особистості), умів добирати батареї адекватних методик з урахуванням 
потреб та цілей вивчення конкретного психологічного явища, забезпечувати 
науково–дослідницьку роботу, надавати допомогу превентивного чи 
корекційного характеру по усуненню виявлених недоліків або відхилень 
психічного, особистісного розвитку тощо.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни 
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Після засвоєння програми з психодіагностики й корекції студенти 
повинні   знати: 

- соціально–етичні вимоги до особистості фахівця, проведення ним 
психодіагностичних вимірювань та обговорення (виголошення) результатів 
дослідження; 

- основні підходи психодіагностики, принципи виміру особливостей 
психіки людини; 

- етапи дослідження, їх зміст та завдання психолога на кожному з них; 
- методи психодіагностики, їх різновиди та призначення, різновиди 

корекційної роботи з урахуванням визначеної проблеми; 
- особливості усного й письмового опитування; 
- психометричні основи психологічної діагностики, шкалювання, 

різновиди шкал та їх застосування; 
- можливості наочного наведення показників психодіагностичного 

дослідження  
( діаграми, графіки, таблиці та їх види); 
- методи й методики для вивчення пізнавальної діяльності дітей різного 

віку й дорослих, особистісних якостей та характеру міжособистісних 
стосунків;  

- методи й методики виявлення факторів впливу на становлення 
особистості та її поведінку. 

Окрім теоретичних знань з психологічної діагностики, студенти - 
майбутні психологи повинні вміти:  

- аналізувати проблеми згідно запиту на психодіагностичне обстеження; 
- володіти інструментарієм та технологією його використання з метою 

діагностування психічних явищ; 
- відбирати необхідні методи дослідження та створювати комплекси 

методів і конкретних методик для забезпечення об’єктивності й надійності 
результатів; 

- формувати вибірку досліджуваних у відповідності з вимогами 
психодіагностики; визначати об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання 
дослідження; 

- відбирати адекватні статистичні та клінічні методи опрацювання 
результатів дослідження, вміти проводити їх кількісну і якісну 
інтерпретацію;  

- методологічно та концептуально обґрунтовувати висновки за 
емпіричними дослідженнями (поставлений діагноз щодо вирішуваної 
проблеми, розробки програм профілактики й корекції); 

- оформляти наочне наведення показників результатів дослідження; 
- на основі висновків розробляти поради й рекомендації досліджуваним і 

значущим оточуючим по організації превентивної роботи й корекції окремих 
психічних явищ; 

- планувати профілактичну й корекційну роботу, підбирати адекватні 
вправи, проводити тренінги тощо. 
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Курс „Психодіагностика” («Психодіагностика і корекція») є 
обов’язковою дисципліною, призначеною для викладання студентам 
спеціальності „Психологія”, «Практична психологія», «Соціальна 
педагогіка», «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня 
„бакалавр” факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ.  

ЗМ 1. Психодіагностика як наука 
НЕ 1.1. Психодіагностика (ПД) в системі наукових знань (лекц., сем.) 
Предмет,завдання ПД як галузі знань. Базові галузі її виникнення та 

галузі розвитку Зв’язок ПД з різними науками. ПД і психодіагностична 
практика. Психологічний діагноз. Проблеми і задачі ПД на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Місце психодіагностики в сфері освіти та робота 
інших психологічних служб. 

НЕ 1.2. З історії теорії й практики вітчизняної та зарубіжної 
психодіагностики.(лекц., сем.)  

 Виникнення тестування. Історія проективних тестів; контент-аналізу. 
Становлення та розвиток світової та вітчизняної психологічної діагностики. 
Практична психологічна служба в зарубіжних економічно розвинених 
країнах. Сучасний стан проблеми. Історія психодіагностики і практичної 
психологічної служби в Україні. 

НЕ 1.3 Соціальні й етичні аспекти психодіагностики(лекц., сем.) 
Нормативні приписи розробникам і користувачам психодіагностичних 

тестів. Вимоги до користувачів методик психологів і фахівців-суміжників. 
Тестування і громадянські права. Основні принципи професійної етики. 
Повідомлення результатів тестування. Причини виникнення типових 
помилок при проведенні психодіагностичних досліджень. Вимоги до 
психодіагностичної літератури та методичних матеріалів. 

ЗМ 2. Основи психодіагностичних досліджень 
НЕ 2.1. Етапи наукового дослідження. Генеральна сукупність (ГС). 

Вибірка (лекц., сем.) 
Підготовка й організація наукового дослідження. Формулювання 

наукового апарату, визначення завдань, розробка концепції дослідження. 
Поняття генеральної сукупності та вибірки. Способи вибірки. Процес 
обслідування: планування й організація; визначення емпірико-аналітичних 
методів; проведення обслідування й опрацювання емпіричних даних 
(теоретичне, статистичне, практичне). 

НЕ 2.2. Психометричні основи психодіагностики.(ленкц., сем.) 
Психометрика, її розвиток. Види психометрики. Завдання загальної та 

диференційної психометрики. Вимоги до методів. . Аналіз методів 
дослідження з позиції загальної та диференційної психодіагностики. Основні 
підходи щодо проведення досліджень та аналізу результатів вимірів. 

НЕ 2.3. Психодіагностичний тест. Проблеми конструювання ПД 
методик, адаптації іноземних тестів. Стандартизація і нормування 
шкал.(лекц., сем.) 

Психодіагностичне тестування. Місце тестів серед психодіагностичних 
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методів. Основні властивості методик. Тестові норми, їх репрезентативність. 
Надійність і точність тестів. Фактори, що знижують точність вимірів. 
Валідність тестів, її визначення та види. Принципи конструювання ПД 
методик. Адаптація іноземних тестів: теоретичні і методологічні питання. 
Психометрична підготовка психолога. 

НЕ 2.4. Психодіагностичний процес (лекц.,сем.) 
Основні системи та основні структури (№№ 1-8) ПД. Фази процесу 

психодіагностики, його суб’єктивний та об’єктивний компоненти. Етапи 
опрацювання емпіричних даних, рівні діагностичних висновків. Основні 
положення інтерпретації результатів психологічного дослідження. 
Визначення та аналіз основної структури процесу діагностики згідно 
проблеми дослідження (ситуації). 

ЗМ 3. Основи психологічного діагностування в шкільній галузі. 
Методи та результати дослідження 

НЕ 3.1. Принципи розробки і застосування ПД в школі (лекц., сем.) 
Положення щодо психологічної діагностики в школі. Основні групи 

проблем ПД в шкільній практиці. П’ять основних аспектів забезпечення 
психологічного вимірювання. Дослідження працездатності НС особистості, 
пізнавальних процесів відчуття і сприймання  

НЕ 3.2. Я-концепція особистості, її дослідження. Я-концепція 
вчителя (лекц., сем.). 

Я-концепція як інтегральне психологічне утворення. Структура Я-
концепції в науковій літературі. Теорія і практика вивчення Я-концепції 
вчителя. Вплив позитивної й негативної Я-концепції вчителя на розвиток Я-
концепції учня. Методи дослідження особистості. Дослідження професійної 
діяльності вчителів з позитивною та негативною Я-концепцією. 

НЕ 3.3. Шкали у психологічній діагностиці. (лекц., сем.) 
Поняття шкали у ПД. Неметричне шкалювання (номінативна, порядкова 

шкали) Метричне шкалювання (інтервальна , пропорційна шкали). Критерії 
шкал. Практика застосування шкал. Дослідження уваги, пам’яті. Оформлення 
протоколів. 

ЗМ 4. Статистика у ПД та унаочнення результатів дослідження. 
Методи дослідження та аналіз результатів. 

НЕ 4.1.Статистичні способи обробки результатів дослідження.(лекц., 
сем.) 

Роль статистичних методів у психологічній діагностиці. Міри 
центральної тенденції. Міри взаємозв ‘язку у психодіагностиці Аналіз 
методів дослідження та адекватних їм методів статистичної обробки 
емпіричного матеріалу. Проведення досліджень, інтерпретація результатів. 

НЕ 4.2.Унаочнення показників у психодіагностиці (лекц., сем.) 
Значення унаочнення результатів психодіагностичних вимірів. Правила 

унаочнення даних. Види графічного наведення показників. Практика 
унаочнення емпіричних даних та їх аналіз (аудиторна робота). Обговорення 
результатів самостійних досліджень, їх унаочнення та оформлення 
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протоколів. 
Список основної літератури: 
1. Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты.- М.: КСП, 

1997.- 320 с. 
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагно-

стике. - СПб : Питер, 1999. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психодіагностика.- СПб: Питер, 2002.- 352 с. 
4. Бурлачук Л.Ф. Психодіагностика личности.- К.: Здоровье, 1989.- С. 

26-27. 
5. Практикум по психологии / Под ред. А.Н. Леонтьева, Ю.Б. 

Гиппенрейтер.- М.: МГУ, 1972.- С. 95-104,105-144,145-174,195-213,216-218, 
230- 236 

6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / 
Под ред. А.А. Крылова и С.А. Маничева.- Изд 2-е, дополн..- СПб.: Питер, 
2000.- 560 с. 

7. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 
учащегося и ученических коллективов.- М.: Просвещение, 1988.- С. 89, 172-
190. 
ПП 3-08 КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
3 курс, 5 семестр; 108 год.; 2 год на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів чітке й глибоке 

розуміння клінічної психології як науки, яка вивчає психологічні особливості 
людей, що страждають різними захворюваннями, методи і способи 
діагностики психічних відхилень, диференціації психічних феноменів і 
психопатологічних симптомів і синдромів, психології взаємин пацієнта і 
медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні і 
психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти 
психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни «Клінічна психологія»: 

- знання про предмет, задачі й міждисциплінарні зв’язки клінічної 
психології, історію її становлення, сутність медичної психології як професії; 
основні розділи медичної психології; основні теоретико-методологічні 
проблеми клінічної психології; системний підхід як теоретичну основу 
розуміння психологічної структури хвороби, відновлювального лікування та 
реабілітації хворих; фундаментальні медичні поняття (етіологія, патогенез, 
саногенез, симптом, синдром, клінічний діагноз, функціональний 
(багатомірний) діагноз); основні категорії клінічної психології; класифікацію 
і сутність методів клінічної психології; методи клініко-психологічної 
психодіагностики та інтервенції; учіння про особистість; основні концепції 
психосоматичних й соматопсихічних співвідношень; деонтологічні аспекти 
поведінки клінічного психолога; 

- уміння планувати й організовувати клініко-психологічне дослідження; 
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підбирати адекватний психодіагностичний інструментарій; здійснювати 
кількісний та якісний аналіз результатів дослідження; адекватно відобразити 
наявні дані в психологічному заключенні; володіти основними клініко-
психологічними методами: психологічною бесідою, збором психологічного 
анамнезу, психологічного аналізу біографії, експериментом; підбирати 
необхідні методи психологічної інтервенції й консультування в роботі з 
різними категоріями хворих та їх родичами з урахуванням нозологічної та 
вікової специфіки; організовувати психотерапевтичне середовище у клініці. 

Змістовий модуль 1. 
«КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

НАУКОВИХ ЗНАНЬ. КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА 
ІНТЕРВЕНЦІЯ» 

НЕ 1.1. КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

Поняття про клінічну психологію як науку. Об’єкт, завдання та методи 
клінічної психології. Диференціація понять "клінічна психологія" та 
"медична психологія". Історія становлення клінічної психології. Сучасні 
структура та завдання клінічної психології. Взаємозв’язок з іншими науками. 
Сучасний стан та перспективи розвитку клінічної психології 

НЕ 1.2. ОСОБИСТІСТЬ У КЛІНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 
Властивості людини як індивіда та особистості. Коституціонально-

типологічні особливості особистості, темперамент, характер. Структура 
особистості. Механізми психологічного захисту та їх роль у формуванні 
соматичних та психічних порушень. Сутність особистісного підходу у 
клінічній психології. 

НЕ 1.3. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Поняття "здоров’я", "хвороба", "розлад". Системи класифікацій 
психічних розладів. Функції клініко-психологічної діагностики. Принцип 
мультимодальності у клініко-психологічній діагностиці. Клінічний діагноз. 
Клінічний стиль мислення. Переваги та недоліки стандартизованих анкет, 
опитувальників, проективних методик. Методи і методики патопсихологічної 
діагностики; клініко-психологічної діагностики особистості; діагностики 
ВКХ; міри готовності до психотерапії; критерії діагностики ефективності 
психотерапії. Первинне клінічне інтерв’ю. 

НЕ. 1.4. КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРВЕНЦІЯ 
Поняття психологічної інтервенції. Співвідношення понять психологічна 

допомога, психологічна інтервенція, психотерапія. Методи психологічної 
інтервенції. Функції клініко-психологічної інтервенції. Місце 
психопрофілактики й психореабілітації в клініці. Конструктивний 
клієнтський запит: формат і способи допомоги пацієнту у його 
формулюванні. 

Змістовий модуль 2. 
«ПСИХОСОМАТИЧНІ ТА СОМАТОПСИХІЧНІ 
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СПІВВІДНОШЕННЯ» 
НЕ. 2.1. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ: ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
Поняття психосоматики. Історія становлення психосоматичних теорій. 

Класифікація психосоматичних розладів та їх загальні диференційні ознаки. 
"Свята сімка". Психологічні конфлікти як чинники психосоматизації. 
Клініко-психологічна інтервенція при психосоматичних розладах. Місце 
психосоматики у сучасній медицині. 

НЕ. 2.2. СОМАТОПСИХІЧНІ ВПЛИВИ. ПОНЯТТЯ ПРО 
ВНУТРІШНЮ КАРТИНУ ХВОРОБИ 

Психогенний вплив хвороби на особистість хворого. Поняття про 
внутрішню картину хвороби (ВКХ). Психічні порушення при соматичних 
розладах. Психологічні особливості різних категорії хворих. Поняття 
терапевтичного середовища у клініці. 

НЕ 2.3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПОМИРАЮЧОГО 
ХВОРОГО 

Психологічні особливості онкологічних хворих. Динаміка реагування 
онкологічних хворих на ситуацію хвороби. Психогенні чи ситуативні реакції 
на несприятливий діагноз і на наближення смерті та їхній зв’язок з 
особистісними особливостями хворих. Поняття паліативної терапії, мета і 
принципи. Психотерапія термінальних хворих. Психологічний супровід 
процесу вмирання. Психологічна допомога родичам термінального хворого. 

НЕ 2.4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВАГІТНОСТІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ 

Поняття материнства/батьківства, психологічної готовності до 
материнства/ батьківства. Психологічна готовність до материнства: етапи 
онтогенезу, чинники впливу, рівні готовності. значення для становлення 
стилю виховання і психічного розвитку дитини. Психологічні особливості 
вагітних жінок. Стилі переживання жінкою своєї вагітності. Методи 
психологічного дослідження особливостей переживання вагітності 
Психологічна підготовка батьків до народження дитини. 

НЕ 2.5. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЇ ЛІКАРЯ. 
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

Професіограма лікаря: психологічні аспекти. Комунікативна 
компетенція лікаря. Етика і деонтологія у професійній діяльності лікаря і 
психолога. Синдром емоційного вигорання (СЕВ) та синдром хронічної 
втоми (СХВ) як варіанти професійної деформації особистості лікаря і 
психолога. Взаємини медичних працівників і пацієнтів: моделі й стилі 
взаємин. Психологічні підходи до оптимізації професійної підготовки 
медичних працівників. Діагностика професійно важливих психологічних 
якостей медичних працівників. 

Основна література до курсу: 
1. Вітенко І.С. Медична психологія. – Київ, 2007. 
2. Клиническая психология /Под ред. Карвасарского. – СПБ., 2002. 
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3. Клиническая психология /Под ред. М.Перре и У.Бауманна. – СПб., 
2002. 

4. Коммер Р. Нарушения и патология психики и поведения. – СПб., 
2002. 

5. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. 
– М., 2005. 

6. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. 
 

ПП 3-09 ПАТОПСИХОЛОГІЯ 
3 курс; 5 семестр; 108 год.; 2 год на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Курс «Патопсихологія» входить до складу нормативної частини циклу 

професійної та практичної підготовки напряму «Психологія» та «Практична 
психологія». 

Мета викладання дисципліни – підготувати студентів-психологів до 
практичної роботи з людьми, реалізуючи індивідуальний підхід та 
враховуючи внутрішню і зовнішню детермінацію, співвідносячи природні та 
соціальні чинники поведінки людини. Навчальна програма розроблена на 
основі сучасних підходів до розуміння залежної поведінки та з урахуванням 
Закону України “Про психіатричну допомогу” та прийняття Україною 
Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Патопсихологія»: 

 знати про: основні механізми формування та особливості 
перебігу, прогнозу , реабілітації та експертизи розладів психічних процесів. 

 уміння: застосовування здобутих знань з патопсихології на 
практиці: добирання адекватних експериментальних методик 
патопсихологічного дослідження; формулювання мети і завдань 
патопсихологічного дослідження; вивчення медичної документації хворого; 
дослідження стану психічних функцій, процесів, станів пацієнта; виявлення 
патопсихологічних регістр-синдромів; аналіз отриманих результатів 
патопсихологічного дослідження; формулювання висновків і складання 
протоколу дослідження. 

Змістовий модуль 1. 
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Н.Е 1.1. ПАТОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДИ 
ПАТОПСИХОЛОГІЇ.  

Патопсихологія як галузь психології. Предмет, задачі та методологічні 
основи практичної патопсихології. Історія розвитку патопсихології (В.М. 
Бехтерєв, P.I. Россолімо, Л.С. Виготський та ін.). Діяльність патопсихолога 
по організації патопсихологічного дослідження. Принципи 
патопсихологічного дослідження. Основні методи патопсихологічних 
досліджень. 

Н.Е. 1.2. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
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ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ. 
Сучасні уявлення про етіологію та патогенез психічних розладів. 

Загальні уявлення про етіологію психічних розладів. Чинники, які впливають 
на розвиток психічних розладів. Загальні уявлення про патогенез психічних 
розладів. Типи перебігу психічних розладів. 

Н.Е. 1.3. ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ І 
НАБУТІ ВАДИ ІНТЕЛЕКТУ. 

Поняття затримки психічного розвитку та причини їх виникнення. 
Дизонтогенетичні форми та їх психологічна характеристика. Поняття, 
причини та види розладів інтелекту. Поняття, причини та ступені 
олігофренії. Шкільна, трудова, військова та судова експертиза при 
порушеннях інтелекту. Методи дослідження інтелекту.  

Н.Е 1.4. ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ 
Диференціація психічної норми і патології. Поняття про аутизм. 

Причини раннього дитячого аутизму та його характеристика Поняття 
“аномальна дитина”.  

Н.Е. 1.5 ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ СПРИЙНЯТТЯ. 
Сприйняття як пізнавальний процес особистості. Клінічні форми 

розладів сприйняття. Галюцинації, їx види. Ілюзії, їx види. Метаморфопсії. 
Парейдолії. Кількісні та якісні розлади відчуття. Порушення сприйняття 
власного тіла. 

Н.Е 1.6. ПОРУШЕННЯ ВИЩИХ ФУНКЦІЙ: МОВИ, ПРАКСИСУ, 
ГНОЗИСУ. 

Мова i мовлення як психічні процеси. Причини і характеристика 
сенсорної, семантичної,моторної та амнестичної афазій. Методи дослідження 
мови і читання. Порушення праксису та методи їх дослідження. Порушення 
впізнавання та методи їх дослідження. 

Н.Е.1.7. ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ. РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙ. 
Особливості формування пам’яті в процесі онтогенезу. Загальна 

характеристика пам’яті та її порушення: гіпермнезія, гіпомнезія, парамнезії.. 
Амнезія, причини, види та їх характеристика. Косаківський синдром. Емоції 
як психічний процес. Характеристика патологічного посилення емоцій. 
Характеристика патологічного ослаблення емоцій. Види порушення 
рухливості емоцій. Види порушення адекватності емоцій. 

Н.Е 1.8. РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ. 
Природа мислення та його психофізіологічні характеристики. Форми 

розладів мислення. Розлади мислення за темпом перебігу асоціацій. Розлади 
мислення за зв’язком асоціацій. Розлади мислення за змістом асоціацій. 
Маячення та його види. Нав’язливі та надцінні ідеї. Нав’язливі страхи (фобії). 
Методи дослідження мислення. 

Змістовий модуль 2. «Особистісні та поведінкові розлади». 
Н.Е.2.1. СТАНИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ 

СВІДОМОСТІ. 
Свідомість та її види. Ознаки ясності свідомості. Етапи формування 
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свідомості в період онтогенезу. Критерії порушення свідомості. Дереалізація 
та деперсоналізація. Синдроми виключення свідомості. Синдроми 
потьмарення свідомості. 

Н.Е.2.2. РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ. 
Порушення особистості. Взаємозв’язок особистісної акцентуації з 

відхиленнями поведінки. Аномалії характеру і акцентуацій індивідуально-
психологічних особливостей особистості. Патопсихологічні форми 
психопатій.  

Н.Е.2.3. ДИСГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.  
Поняття про характерологічні і патохарактерологічні реакції. Причини 

характерологічних і патохарактерологічних реакцій (реакцій протесту, 
компенсації, гіперкомпенсації, емансипації, групування; реакція захоплення 
– хобі; реакції з спеціальними потягами).  

Н.Е.2.4. НАРКОМАНІЇ. 
Опійна наркоманія: особливості психічних і соматичних порушень. 

Наркоманія, пов’язана з зловживанням стимуляторів. Наркоманія, пов’язана з 
зловживанням галюциногенів. Токсикоманії.  

Н.Е.2.5 АЛКОГОЛІЗМ 
Алкоголізм. Поширення та особливості в різних соціальних групах. 

Вплив етанолу на організм. Просте алкогольне сп’яніння. Хронічний 
алкоголізм: стадії та особливості розвитку. 

Н.Е.2.6. ПСИХОГЕНІЇ. 
Психогенні захворювання. Визначення, етіологія та патогенез. Реактивні 

психотичні стани: вікові особливості та наслідки. Емоційний стрес та 
психічні травми. Загальна характеристика невротичних розладів. Основи 
лікування, прогноз та експертиза при неврозах. 

Н.Е.2.7 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ 
ПСИХІАТРИЧНИХ ХВОРОБ 

Біполярний циркуляторний розлад. Варіанти та клінічні прояви 
маніакальної та депресивної фази БЦР. Шизофренія. Особливості етіології, 
розвитку та перебігу різних клінічних форм. Прогноз та експертиза при 
шизофренії. Поняття, причини та ознаки епілепсії. Типи епілептичних 
нападів. Ознаки та особливості епілептичного характеру. 

Основна література: 
1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. – 

Ростов,  1996. - 403 с. 
2. Гурьева В.А., Психогенные расстройства у детей и подростков. – М. 

Мед.,  1996. – 215 с. 
3. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. – 

СПб:Питер,  1999. – 326с. 
4. Детская патопсихология. Хрестоматия, под ред. Белопольской Н.Л. – 

М.Мир,  2000. – 254 с. 
5. Зейгарник Б.В.,Патопсихология – М.Мир, 2000. – 209 с. 
6. Левченко И.Ю., Патопсихология: теория и практика. – М.Мир, 2000. 
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– 438 с. 
ПП 3-10Педагогічна психологія 
3 курс; 5 семестр; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кредити 

Кредитів: 3 
Форма контролю: іспит 

Мета: Забезпечити професійну підготовку студентів, які володітимуть 
глибокими знаннями та практичними навичками в області сучасної 
практичної педагогічної психології, здатних до психолого-педагогічної, 
консультативної, психокорекційної, викладацької, самостійної науково-
дослідницької та науково-педагогічної діяльності. 

Завдання профільного вектору:  
- кристалізація психологічних механізмів навчальних і виховних впливів 

на інтелектуальний та особистісний розвиток учня; 
- визначення механізмів і закономірностей освоювання учнями 

соціокультурного досвіду, збереження його в індивідуальній свідомості й 
використання у різних ситуаціях; 

- визначення зв'язку між рівнем інтелектуального й особистісного 
розвитку учнів та формами й методами навчального й виховного впливу 
(співробітництво, активні форми навчання тощо); 

- визначення особливостей організації та управління навчальною 
діяльністю учнів і впливу цих процесів на їхній особистісний та 
інтелектуальний розвиток, а також на навчально-пізнавальну й соціальну 
активність; 

- дослідження психологічних основ діяльності педагога, його 
індивідуально-лсихологічних і професійних якостей; 

- визначення психологічних основ діагностики рівня й якості 
вихованості та здібностей учнів, засвоювання ними знань, вмінь і навичок; 

- розробка та моделювання психологічних основ подальшого 
удосконалення освітнього процесу на всіх рівнях освітньої системи. 
Важливою особливістю розвитку сучасної психологічної науки є її 
спрямованість на розроблення прикладних проблем. Свідченням реалізації 
такого інтересу є тенденція до виділення, окрім теоретичних напрямів 
розвитку педагогічної психології шкільної, дошкільної та вузівської 
практичної психології. Ці порівняно нові галузі психолого-педагогічної 
науки орієнтовані на дослідження та науково-методичну підтримку реалізації 
основних завдань педагогічного процесу в конкретних умовах його 
організації. 

Оволодіння основними компетенціями 
Еклектичні компетенції: основні концепти категоріального апарату 

педагогічної психології; базові проблеми педагогічної психології, її історію 
та тенденції розвитку; концептуально-прикладні дескриптори психології 
навчання в парадигмі вітчизняних та зарубіжних шкіл, змістовно-прикладне 
наповнення структурних елементів навчальної діяльності; види, умови і 
механізми учіння; фактори, що впливають на ефективність учбової 
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діяльності; особливості учіння, научіння. Дефініційну модальність психології 
виховання, виховний вплив та класифікацію виховних впливів; 
концептуально-прикладні дескриптори психології виховання, вікові 
особливості морального виховання, психологічні аспекти виховання 
довільності людини; етіологію типів дитячого маніпулювання та способи їх 
нейтралізації. Причини та форми прояву психологічних бар’єрів та психічних 
травм дітей в процесі виховання; домінуючі потреби дитини в ракурсі 
прикладного формату; концепції взаємодій психологічних територій та 
еманації «Я»; базові мови інтеракцій, механізми деструктивних та 
конструктивних інтеракцій: у прикладному форматі дитячо-батьківських 
стосунків. Психологічний підхід до формування самостійності дитини. 
Психологію особистості викладача в контексті професійного простору, 
таксономічні рівні професійної деформації особистості вчителя, природу 
синдрому «вигорання» педагога, моделі педагогічної взаємодії, стереотипи 
перцепції учнів вчителями. Встановлення меж дозволенного у фокусі 
поведінкових патернів. Механізми формування взаємостосунків вчителя з 
учнями. Особистість учня в розгорнутій парадигмі педагогічної психології. 
Концептуалізацію міжособистісних стосунків учнів. Основні фактори стилю 
спілкування дорослих, що сприяють неадекватному зворотному зв’язку в 
ракурсі трансакцій «дорослий-дитина». Концептуально-прикладні дискурси в 
сучасних психотерапевтичних напрямках для нейтралізації труднощів у 
широкому психолого-педагогічному плато. 

Континуальні компетенції: в процесі практичної діяльності 
реалізовувати методологічні принципи та методи педагогічної психології; 
застосовувати інноваційні технології в процесів навчання та виховання. 
Прецизійно моделювати виховні задачі. Визначати латентні мотиви 
неадекватної поведінки дитини, прецизійно кваліфікувати типи дитячого 
маніпулювання та способи їх нейтралізації. Аналізувати форми 
деструктивних стосунків та чітко виявляти трансляцію дисфункціональних 
посилань. Викрісталізовувати механізми деструктивних та конструктивних 
інтеракцій в континуумі «дорослий-дитина». Реалізувати корекційну 
інтервенцію в розрізі роботи з окремими дитячими проблемами. Самостійно 
моделювати психотехнічний та психодіагностичний інструментарій для 
практичної психолого-педагогічної роботи. Використовувати прийоми для 
стимулювання успішності учнів. Діагностувати психологічну готовність 
дитини до шкільного навчання з підбіркою пиходіагностичного пакету 
методик для перевірки готовності дітей до школи. Реалізувати основні моделі 
роботи психолога з педагогами в розрізі кристалізації ключових 
характеристик особистості успішного педагога. Оволодіти навичками 
ефективних психолого-педагогічних методів впливу; прийомами 
конструктивних інтеракцій; застосовувати навички «активного слухання» та 
допомогти їх розвинути викладачам. Моделювати структуру роботи з 
педагогами та батьками. Розробити соціально-психологічний тренінг 
психолого-педагогічної компетентності для педагогів та батьків. 
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Змоделювати корекційну роботу в індивідуальному та груповому контексті 
для навчання дитини конструктивним поведінковим патернам та 
нейтралізації проблемних ситуацій. Робити підбірку та використовувати 
психотехнічні прийоми з різних психотерапевтичних дискурсів. Здійснити 
безпосередній психолого-педагогічний вплив психолога на вихованця, який 
потребує психологічної допомоги, особливо в ситуаціях подолання 
відставання у навчанні, спричиненого недорозвиненістю мисленнєвих і 
мнемічних функцій, порушеннями емоційно-вольової регуляції активності 
учнів, явищ важковиховуваності педагогічно занедбаних дітей і вихованців з 
акцентуаціями розвитку характеру. Надати вербальну допомогу дитині або 
дорослому, які нею опікуються, у вигляді порад і рекомендацій на основі 
попереднього обстеження дитини та умов її соціалізації й виділення тих 
проблем, із якими зіткнулася дитина або її батьки і педагоги в ході виховання 
й навчання. Запропонувати кваліфіковані поради щодо організації подальших 
дій по розв'язуванню виявлених психолого-педагогічних проблем з метою 
оптимізації ситуації, що склалася. Реалізувати проблемно-тематичні пакети 
психодіагностичних методик та психотехнічних засобів. 

Даний курс передбачає проведення 8 лекційних занять (16 годин); 8 
семінарських занять (16 годин) відповідно до навчального плану кафедри 
практичної психології. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

Змістовий модуль №1.  
Експлікаційна модальність психології навчання.  

 Практикум з психології навчання. 
НЕ.1.1. Денатотація педагогічної психології в розрізі категоріального 

апарату. Концептуально-прикладні дескриптори психології навчання: 
біхевіоральні та когнітивні теорії навчання. 

НЕ.1.2. Концептуально-прикладні дескриптори психології навчання: 
когнітивні теорії навчання та гуманістичний підхід до навчання. 

НЕ.1.3. Вітчизняні концепції навчання. Психологічні основи технологій 
навчання. 

Змістовий модуль №2 
Експлікаційна модальність психології виховання. Практикум з 

психології виховання. 
НЕ. 2.1. Концептуально-прикладна парадигма психології виховання. 
НЕ. 2.2. Концептуально-прикладна парадигма дитячо-батьківських 

стосунків. 
Змістовий модуль №3. Психологія вчителя та учня. Практична 

робота психолога з педагогами та батьками. 
НЕ. 3.1. Концептуально-прикладна парадигма в інтеракційному 

континуумі  
«вчитель-учень». 
НЕ 3.2. Консультативний та психокорекційний вектор практичної 

роботи психолога з педагогами та батьками. 
НЕ 3.3. Експлікація концептуально-прикладного дискурсу в практичній 
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роботі психолога. Інформаційний пакет психотехнічного інструментарію в 
практичній роботі психолога з педагогами. 

Рекомендована література 
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция 

оценки учения школьников. - М.: Педагогика, 1984. - 297 с. 
2. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. - 

М.: Знание, 1995. – С. 34-44. 
3. Давыдов В.В. Проблеми развивающего обучения. - М.: Педагогика, 

1986. - С. 38-78; 132-145. 
4. Ильясов И.И. Структура процесса учения. - М., 1986. - С. 10-74. 
5. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. - М., 1990. – 192 

с. 
6. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие 

познавательной активности // Вопросы психологии. - 1982. - №4. - С. 5-17. 
7. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. - М., 1981. - С.53-

56. 
8. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. - М., 1984. - 

С. 42-55. 
9. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. - М., 1988. - 175 с. 
10. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирований учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте // Хрестоматия по возрастной и 
педагогической психологии. - М., 1981. - С. 85-90. 

 
ПП 3-11 Історія психології 
3 курс;  5,6 семестр; 144 год.; 2,3 год на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни: засвоїти загальну логіку, 

закономірності та хронологію становлення і розвитку психологічних знань 
в контексті загальної історії науки, процес історичних змін основних 
категорій психології, принципів, методології. 

Компетенції, якими повинен володіти студент у процесі вивчення 
курсу «Історія психології»: 

На основі курсу студент повинен знати: Предмет, методи дослідження 
історії психології, завдання. Категорії, які вивчає історія психології. 
Періодизацію історії психології. Поняття анімізму – як першого вчення про 
душу. Психологічні ідеї в філософсько-релігійних школах Індії та Китаю. 
Погляди на природу психічного в період античності. Розвиток 
психологічних знань в епоху Середньовіччя та Відродження. Психологічні 
ідеї середньовічної Європи у ракурсі філософських течій. Становлення 
психологічних знань в епоху Просвітництва. Відкриття в галузі анатомії та 
фізіології центральної нервової системи (ХVIII-XIX ст). Етапи розвитку 
асоціативної психології. Основні положення психофізики та 
психофізіології. Визначення психології свідомості як наукового напрямку. 
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Становлення експериментальної та диференційної психології. Зародження 
нових напрямків в психології (кінець ХІХ – початок ХХст.). Основні 
напрямки психології ХХ ст. Основні етапи становлення вітчизняної 
психологічної школи. Етапи психологічних знань у радянський та 
пострадянський період. 

На основі курсу студент повинен вміти: 
 Визначити – умови та закономірності перетворення психології в 

самостійну науку; 
особливості предмету історії психології; джерела розвитку медичної 

психології; проблему цілісності та несвідомого у працях психологів епохи 
Просвітництва; вплив розвитку фізіології на трактування психічних явищ; 
принцип адаптації в еволюційному вченні у психології ХІХ ст;особливості 
розвитку вітчизняної психології 40-50-х років. еволюцію шкіл та напрямків 
у сучасній психології. 

Обгрунтувати – матеріалістичні уявлення про психічні феномени; 
проблеми взаємозв’язку душі та тіла;внесок античних лікарів в історію 
психології; дуалізм душі та тіла, його тлумачення в працях Б.Спінози; ідею 
"природної людини" як реакцію на розвиток буржуазних стосунків та 
індустріалізації; психологічні погляди французьких просвітителів-
енциклопедистів; психологію свідомості як науковий напрямок; наукову 
еволюцію вчення З.Фрейда; природничо-наукову орієнтацію в психології 
кінця ХІХ- початку ХХст; зародження та розвиток експериментальної 
психології; теорію вчинку і шляхи розвитку Української психології на 
сучасному етапі. 

Змістовий модуль 1. 
НЕ 1.1 Історія психології – особлива галузь знання 
Методологічні проблеми історії психології. Предмет, методи 

дослідження історії психології, завдання. Категоріальний апарат історії 
психології.  

Умови та детермінанти розвитку психології як науки. Культурно-
історичні, соціально-політичні, економічні та загальнонаукові чинники 
розвитку психології. Персоналістський, контекстний та парадигмальний 
підходи до історіографії. Культурологічні та сцієнтистські засади історії 
психології.Особливості предмету історії психології та його формування. 
Кризові явища в психологічній науці та шляхи їхнього переборення. Опозиції 
та принцип доповнюваності в історії психології. Колізійна ситуація. Принцип 
“контрастних пар”. Періодизація історії психології. Закономірності еволюції 
“пояснювальних принципів” та основних категорій психології. 

НЕ 1.2 Виникнення психологічних знань 
Первісний інтерес до психологічних знань. Душа – як першопричина 

руху і тепла. Анімізм– перше вчення про душу. Тотемізм, фетишизм. 
Проблеми душі, психічної енергії в індуїзмі, джайнізмі та буддизмі. 
Психологічні ідеї у вченнях даосизму, конфуціанстві та китайській медицині 
(Лао-цзи, Конфуцій, Мо-цзи, Ван Чун). Перші типології особистості. 
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Матеріалістичні уявлення про психічні феномени. Погляди на природу 
психічного в античності. Міфологічне тлумачення світу і можливість 
активності людини в ньому. “Софісти” – поворот від природи до людини. 
Проблеми взаємозв’язку душі та тіла. Гілозоїзм та ідея розвитку Геракліта. 
Демокріт та ідея причинності. Анаксагор та ідея організації. Сократ і нове 
поняття про душу. Філософські ідеї Платона як основа сучасних 
психологічних знань. Арістотель: душа як форма тіла. Психологічна думка 
епохи еллінізму. Душа як форма організації тіла, здатного до життя у 
філософсько-природничій концепції Арістотеля. Систематика психологічної 
проблематики в працях Арістотеля. “ Характери” Теофраста. Розвиток 
психологічних вчень в еліністичний період (Епікур, Лукрецій Кар). Стоїки: 
пневма та позбавлення від пристрастей. Епікурейці: атомізм. Розвиток 
вчення про темперамент Галеном. Внесок античних лікарів в історію 
психології (Гіппократ, Гален, Алкмеон, Герофіл, Еразістрат). Плотін: поняття 
про рефлексію. Підсумки розвитку античної психологічної думки. 

НЕ 1.3. Розвиток психологічних знань в епоху Середньовіччя та 
Відродження. Вчення Августіна як перехідний етап від античності до 
середдньовічного християнського світогляду. Августін та вчення про 
волюнтаризм. Джерела розвитку медичної психології та арабська філософія. 
Вчення арабських філософів та лікарів: Ібн-Сіни, Ібн-Рошда, Ібн-аль-
Хайсама. Схоластика. Психологічні ідеї у філософських течіях 
середньовічної Європи. Томізм Фоми Аквінського: абсолютизація 
інтроспекції та божественної істини. Номіналізм Р.Бекона, Оккам ”Лезо 
Оккама”. Александристи й аверроїсти. Епоха відродження античних 
цінностей. Розвиток психології в епоху Відродження. Вчення про людську 
душу та психічні процеси П.Помпонацці та Б.Толезіо. Людина як природна 
істота, ствердження творчої особистості. (Леонардо да Вінчі) 

Внесок іспанських лікарів Х.Л. Вівеа та Х. Уарте у розвиток 
психологічної науки.  

НЕ 1.4. Становлення психологічних знань в епоху Просвітництва. 
Психологічні ідеї в епоху Раннього Просвітництва (17 ст.). Ідеали науки 

нового часу. Ф. Бекон: відстоювання експерименту; особливості пізнання та 
функції душі. Раціоналізм та механістичний детермінізм Р.Декарта. 
Онтологічний дуалізм Р.Декарта. Проблема дуалізму душі та тіла. Цілісність 
природи і людини, вчення про емоції у філософсько-психологічній системі 
Б.Спінози. Г. Лейбніц і проблема монади, цілісності, несвідомого. Успіхи 
механіки та її вплив на інші науки. Ідея "природної людини" як реакція на 
розвиток буржуазних стосунків та індустріалізації. Асоціативна психологія 
Д. Гартлі. Психологічні погляди філософів суб’єктивістів Д.Берклі та Д.Юма. 
Філософські підвалини асоціанізму: теорії Т.Гоббса, Д. Юма. Сенсуалізм та 
теорія "чистої дошки" Дж. Локка (1632 - 1704). 

Змістовий модуль 2 
НЕ 2.1 Зародження психології як науки.  
Екс.периментальна психологія Г. Гемгольца. Психофізика Г.Фехнера. 
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Загальна характеристика та еволюція вчення В.Вундта.Розвиток та криза 
експериментальної психології. Розвиток психофізіології в Німеччині: 
Г.Еббінгауз, Й.Мюллєр, К.Штумпф; Франції: Т.Рібо, А. Біне; США: 
Е.Тітченер. Медичний напрямок в психології кінця XIX століття. Внесок 
медицини до психологічної науки. Французька психіатрична школа: 
Ф.Месмер, Ж. Шарко, П.Жане, Дж. Брейд. Відкриття в галузі анатомії та 
фізіології центральної нервової системи. Типології Е.Кречмера, У.Шелдона. 
Взаємозв’язок медицини та психології. Психосоматика. Проективний метод 
Г.Роршаха. Джерела психоаналізу.Становлення та розвиток асоціативної 
психології. Ментальна хімія Дж.Мілля. Й.Гербарт: вчення про статику та 
динаміку уявлень. Психофізика. Психофізіологія. Еволюційні вчення 
Ч.Дарвіна і Г.Спенсера та їхня трансформація в психології. Принцип 
адаптації та еволюційний підхід у психології. Функціональна теорія 
Дж.Дьюи. Теорія інстинктів В.Мак Доугалла.  

Інроспективний напрямок у психології. Психологія свідомості як 
науковий напрямок. Перетворення психології в самостійну науку. 
Становлення експериментальної психології. Психологія як наука про 
безпосередній досвід (В.Вундт). Функціональна психологія, прагматизм та 
“Психологія свідомості” В.Джемса. Структурна психологія Е.Б.Тітченера. 
Емпіріокритицизм і психологія. Р.Авенаріус, Ф.Брентано: психологія як 
вивчення інтеційних актів. Розвиток експериментальної та диференційної 
психології. Закони Г.Ебінгауза. Психотехніка Г.Мюнстерберга Закони 
інтелекту як научіння (Е.Торндайк). Зародження тестології. Ф.Гальтон.Тести 
інтелекту А.Біне. Тест інтелекту Д.Векслера. В.Штерн. 

НЕ 2.2 Становлення нових напрямків в психології (кінець ХІХ – 
початок ХХст.) Передумови та виникнення психоаналізу. “Воля до влади” 
Ф.Ніцше. Ірраціоналізм А.Шопенгауера, Е. Гартмана. Інтуїтивізм 
А.Бергсона. Патологічна теорія геніальності Ч.Ломброзо. Проблема вибору в 
екзістенціальній філософії С.Кіркегора. Основи психоаналізу. Наукова 
еволюція вчення З.Фрейда. Теорія особистості. Теорія інстинктів. Еротизм: 
тілесне, психічне і духовне. Експериментальна психологія та психоаналіз. 
А.Адлер та індивідуальна психологія. К.Юнг та аналітична психологія. Его-
психологія та ії основні теорії( Е.Еріксон, Е.Фромм, К.Хорні).Психологія 
“колективної свідомості”. Е.Дюркгейм. Психологія “колективних уявлень” 
Л.Леві-Брюля. Психологія народів. Марксизм як ідеологія та психологія 
людини. Футуризм – спосіб життя та ідеологія творчості (Ф.Марінетті та 
інші). Душа та особистість в екзистенційному вимірі. Описова психологія 
В.Дільтея. Психічне самовдосконалення в теорії С.Л.Франка. Біхевіоризм. 
Еволюція шкіл та напрямків в необіхевіоризмі. Гештальт-психологія. “Теорія 
поля” К.Левіна. Стадії розвитку інтелекту Ж.Піаже. Когнітивна психологія. 
Гуманістична психологія. Екзістенціональна та трансперсональна психологія. 

НЕ 2.3 Становлення вітчизняної психологічної школи.  
Мова народу та індивідуальна творчість. Мова як діяльність та 

творчість(О.О.Потебня). Теорії творчості та творчої особистості І.Франка, 
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Н.О.Овсяніко-Куліковського, О.М.Веселовського, М.О.Бердяєва. 
“Психологія душі і серця” П.Д.Юркевича. Антропологічний принцип 
К.Д.Ушинського. Ідея ортобіозу І.І.Мечникова. Рефлекторна концепція 
психічного. Теорія вирішального впливу середовища на формування психіки. 
І.М.Сечєнов та В.М.Бехтерев. Вчення І.П.Павлова про умовні рефлекси. 
Поняття рефлекторного кільця у психології. Вчення про домінанту 
О.О.Ухтомського. Теорія функціональної системи П.К.Анохіна. Психологія 
П.Д.Юркевича. Вчення про особистість О.Ф.Лазурського. Зародження 
психологічної поезії і прози (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) на матеріалі 
творчості І.Франка, Л.Українки, В.Стефаника, М.Коцюбинського, Панаса 
Мирного.  

НЕ 2.4 Розвиток психологічних знань у радянський та 
пострадянський період. Природничо-наукова орієнтація в психології. 
Розвиток експериментальної психології. Психологія розвитку дитини 
П.П.Блонського: інтеграція біологічного та соціокультурного знання. 
Культурно-історична теорія Л.С.Виготського: теорія вищих психічних 
функцій. Педологія. Особливості розвитку психології 40-50-х років. 
Діяльнісний підхід в психології (С.Л. Рубінштейн, А.Н.Леонтьєв, 
О.В.Запорожець та Г.С.Костюк). Теорія вчинку і шляхи розвитку психології в 
період незалежності України ХХ ст. Деідеологізація психології. 
Пропедевтика психології теорії вчинку. Загальна природа вчинку 
(М.М.Бахтін, О.М.Ткаченко, В.О.Роменець). Вчинок як методологічний 
принцип побудови теорії психології. Детермінізм і свобода стосовно 
катарсисної концепції вчинку. Вчинковий осередок у психології. Дія та 
післядія (рефлексія) – тлумачні принципи психології ХІХ й ХХ ст. 

 Основна література до курсу: 
1. Ждан А. Н. История психологии: От античности до наших дней.-М., 

1990.  
2. История зарубежной психологии психологии / Под ред. П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан. -М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1985. –344 с.  
3. Основи психології: Підручник/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А. 

Роменця. –К.: Либідь, 1997. –632 с. 
4. Психология эмоций. Тексты. /Под ред. В. К.Вилюнаса, 

Ю.Б.Гиппенрейтер. -М.: Изд-во Моск. Ун-та,1984. -287с. 
5. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – Київ: Вища школа. 

1982.-216 с. 
6. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. – Київ: Радянська школа, 1955. –

526 с. 
7. Роменець В.А. Історія психології ХХ ст. – К., 1995. 
8. Роменець В.А. Історія психології ХІХ –початку ХХ століття: -К.: 

Вища школа, 1995. – 614 с. 
9. Роменець В.А. Історія психології ХУІІ ст. – К., 1990. 
10. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. - М.: Изд-

во АН СССР, 1959. – 134 с. 
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11. Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. 
Ждан. -М.: Изд-во Моск. Ун-та,1980. –296 с. 

Ярошевский М. Г., Анциферова Л. И. Развитие и современное состояние 
зарубежной психологии.— М., 1974. 

 
ПП 3-12 Диференціальна психологія 
3 курс; 5 семестр; 72год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Мета викладення дисципліни: за допомогою психологічних типологій 

психологи здатні встановити певний лад у різноманітному фактичному 
матеріалі, категоризувати різні рівні та якості феноменів особистого досвіду 
багатьох людей. 

Стимулами до розвитку психології індивідуальних розрізнень з самого 
початку були та залишаються надалі запити практики у сферах виховання та 
освіти, виробництва, організації та регуляції взаємостосунків між людьми, де 
професійну діяльність неможливо здійснювати передусім без досконалого 
вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей окремих 
людей. 

Компетенції якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу Диференціальна психологія: 

Набуття студентами знань з основних, часто непов’язаних між собою 
розділів психології індивідуальних відмінностей і оволодіння ними 
навичками діагностування та встановлення типу конкретної людини стосовно 
певного переліку заданих (потрібних) психологічних властивостей. 

Модуль 1. Вроджена основа індивідуальності 
НЕ 1 Основи диференціальної психології 
Історія та умови виникнення диференціальної психології; Предмет та 

завдання диференціальної психології; Структура диференціальної психології; 
Методи дослідження у диференціальній психології. 

НЕ 2 Психофізіологічні основи індивідуальності 
Нервова теорія індивідуальних відмінностей; Здобутки 

психофізіологічної школи Б.Теплова і В.Небиліцина; Загальна теорія 
інтегральної індивідуальності В.С. Мерліна; Спеціальна теорія 
індивідуальності В.М.Русалова. 

НЕ 2.1. Функціональні та соматичні типології 
Обґрунтуйте правомірність конституційних типологій. Назвіть етапи 

створення та оновлення типології Е.Кречмера. Модифікація типології 
О.О.Малиновським. Зробіть порівняльний аналіз типологій К.Сіго, 
Е.Кречмера, У.Шелдона. Функціональна типологія К.-Г. Юнга. Типологія 
Гейманса та її модифікація Ле Сенсом. 

НЕ 2.2. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку 
Асиметрія у філогенезі та антропогенезі. Історія дослідження 

функціональної асиметрії. Дослідження розщепленого мозку (М.Газзаніга): 
методика, основні отримані факти та висновки. Розвиток асиметрії в 
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онтогенезі та явище ліворукості. Функціональна асиметрія у близнюків. 
Індивідуальний профіль функціональної асиметрії. 

НЕ 3 Здібності як індивідуальна характеристика діяльності 
Спадкові та фактори середовища у формуванні здібностей; Визначення 

та класифікація видів здібностей; Дослідження конструкту “інтелект” у 
диференціальній психології. Модель інтелекту Л.Термена. 

4. Результати досліджень інтелекту А.Анастазі. 
НЕ 3.1. Психогенетичні дослідження 
Основні поняття психогенетики, що використовуються у дифер. пс. 

Методи психогенетичного дослідження (за А. Анастазі). Коло основних 
досліджуваних проблем та основні отримані факти. 

Модуль 2. Соціально-набуті індивідуальні характеристики 
НЕ 4. Характерологічні типології у диференціальній психології 
НЕ 4.1. Типології характерів у психіатрії 
Визначення характеру у психоаналізі: Догенітальні та геніальні 

характери у типології З. Фрейда; Типологія характерів у працях О. Лоуена; 
Розуміння характеру у неопсихоаналізі: Типологія за установками свідомості 
за К.-Г. Юнгом; Типи характерів за К.Хорні; Типологія Е. Фромма за 
процесом асиміляції. 

НЕ 4.2. Європейська традиція характерології 
Виникнення характерологічних типологій в європейській психології. 

Типологія темпераментів І. Канта; Класифікація характерів О.Ф. 
Лазурського; Ідеальні типи Е. Шпрангера. 

НЕ 5 Внесок персонології у диференціальну психологію 
В.Штерн як засновник персонологічної традиції; Диспозиціональна 

теорія Г. Оллпорта; Факторні теорії особистості: Підхід Р.Б. Кеттелла; Теорія 
Г.Ю. Айзенка; П’ятифакторні моделі особистості. 

НЕ 6. Індивідуальний стиль особистості 
НЕ 6.1. Індивідуальний стиль діяльності  
Визначення індивідуального стилю діяльності у широкому та вузькому 

розумінні; Структура індивідуального стилю діяльності; Кроки практичного 
психолога по вивченню та оптимізації індивідуального стилю діяльності; 
Стилі керівництва та лідерства; типологія Е. Шостром. 

НЕ 6.2. Стиль життя особистості 
Концепція життєвих планів А. Адлера; Система релевантних понять у 

транзактном аналізі: Сценарій життя у концепціях Е. Берна та К. Стайнера; 
Життєві позиції Ф. Ернста; Особистісні стилі Т. Каллера та особистісні 
адаптації П. Вара. 

НЕ 7 Гендерні особливості 
Чоловічий мозок, жіночий мозок (статеві відмінності в асиметрії півкуль 

головного мозку); Предмет та завдання психології статі; Соціальні ролі 
чоловіків – жінок; етапи статевої ідентифікації; Шкали маскулінності-
фемінінності. 

НЕ 8. Вікові відмінності 
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Періодизації етапів життя дорослої людини; Характеристика “кризи 
середини життя”; Ознаки психологічно зрілої людини за Г. Оллпортом, К. 
Роджерсом. 

НЕ 9. Культурно-обумовлені індивідуальні відмінності 
НЕ 9.1 Соціально–класові відмінності 
Вивчення соціального розшарування суспільства. Соціальні традиції у 

вихованні дітей. Психологічні характеристики емоційної адаптації у кастах. 
Цінність розумового розвитку у соціальних прошарках. Сільсько-міські 
відмінності. 

НЕ 9.2. Сімейно-обумовлені відмінності 
. Типологія особистості за порядком народження А. Адлера; Прояви 

соціального характеру за Е. Фроммом, його поєднання із індивідуальним 
характером людини; Концепція Его-станів особистості за Е. Берном.  

НЕ 10 Перспективи та напрямки розвитку диференціальної 
психології 

Трансспектива розвитку диференціальної психології; Нетрадиційні 
типології у диференціальній психології; Можливі основи та типології 
індивідуальних відмінностей. 

Основна література до курсу: 
1. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и 

групповые различия в поведении. – М.: Апрель Пресс, 2001. – 752 с. 
2. Либин А.В. Дифференциальная психология: На пересечении 

европейских, российских и американских традиций. – М.: Смысл, 2000. – 549 
с. 

3. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология. – М.: Флинта, 
Наука, 2003. – 280 с. 

4. Пасніченко А.Е. Диференціальна психологія: Методичні 
рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 84 с. 

5. Пасніченко А.Е. Диференціальна психологія у тестах: Практикум. – 
Чернівці: Рута, 2005. – 83 с. 

6. Анастази А. Психологическое тестирование. – М.,1982. 
7. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М., 1996. 
8. Волков П.В. Разнообразие человеческих миров. – М.: Аграф, 2000. 

– 512 с. 
9. Волкова Л. Женщина и карьера. – СПб, 1997. – 228 с. 
10. Егорова М.С. Психолгия индивидуальных различий. – М.: Планета 

детей, 1997. -325 с. 
 

ПП 3-13 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
 Основною метою курсу є: дослідження процесів прийому, переробки 

та збереження інформації людини які здійснюються при проектуванні 
технічних пристроїв та управління ними; допомогти студентам засвоїти 
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основні закономірності і особливості профорієнтаційної роботи практичного 
психолога, оволодіти пакетом знань і навичок які допоможуть формувати 
готовність умов до свідомого вибору професії, кар’єри, з урахуванням їх 
нахилів, здібностей, стану здоров’я та потреб ринку праці; в ході занять 
розширити знання студентів про сфери трудової діяльності та професії; 
формування у студентів системи наукових теоретичних знань з актуальних 
психологічних питань організації та ефективної і надійної роботи людини в 
системах «людина-техніка»; - сформувати вміння об’єктивно оцінювати 
рівень розвитку в учнів важливих якостей і співвідносити їх з вимогами 
професії; - розширити знання про народне господарство і потреби в трудовій 
діяльності в умовах формування ринку праці в Україні,  

На основі курсу «Психологія праці» студент повинен: оволодіти 
наступними компетенціями:  

Знати основні поняття курсу, історію виникнення психології праці, 
етапи розвитку, напрямки, методологічні основи дисципліни, зв’язок 
дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні критерії до підбору 
професії; 

 - концепції, теорії, що пояснюють правильність вибору професії; 
 - оцінку підготовки практичних психологів і соціальних працівників на 

рівні бакалавра, спеціаліста, магістра стаціонарної і заочної форми навчання; 
 - основні методи впливу на правильний вибір професії; 
 - особливості та специфіку різних видів професій; 
 - результати найбільш відомих експериментів та вміти їх пояснити; 
 - основні принципи побудови програми профвідбору та методичні 

рекомендації з визначення придатності, розроблені для конкретної професії 
(діяльності). 

Вміти: 
- в ході занять розширити знання про сфери трудової діяльності та 

професії; 
- сформувати вміння об’єктивно оцінювати рівень розвитку в учнів 

важливих якостей і співвідносити їх з вимогами професії; 
- вміти використовувати психологічні знання у трудовій діяльності; 
- розширити знання про психологічне забезпечення наукової організації 

праці; 
- орієнтуватися у структурній діяльності оператора. 

Дисципліна складається із 2 змістовних модулів 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ 
Н.Е. 1.1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ  
Виникнення психології праці як науки. Предмет, основні завдання. 

Психологічне знання про працю та працівника. Вклад вчених у розвиток 
інженерної психології та психології праці як науки. Основні етапи розвитку 
психотехніки. Виникнення та розвиток психології праці на Україні. 

Н.Е. 1.2. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ 
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Поняття методу. Правильність вибору методів під час вибору професії. 
Роль бесіди у формуванні підбору професії. Професійно значимі якості та їх 
динаміка. Спостереження. Методи бесіди, анамнеза. Методи опитування 
(інтерв’ю, бесіда, анкетування). Метод незалежних характеристик. Аналіз 
продуктів діяльності. 

Н.Е. 1.3. ПРОФЕСІЯ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ. 
  Поняття про професію, спеціальність, спеціалізацію. Значення 

професії у трудовій діяльності особистості. Чинники які впливають на 
свідомий вибір професії. Загальна характеристика професій. Індивідуальні 
здібності та особливості, вміння, інтереси людини. Особливості професії, 
вимоги які вона висуває до особистості. Види професій їх характеристика та 
класифікація. 

Н.Е. 1.4. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ  

  Психологічні особливості адаптації. Види адаптації. Стратегії 
професійної адаптації. Шляхи адаптації та причини трудностей адаптації 
особистості до умов роботи. Психологічні аспекти професійної адаптації. 
Планування робочого шляху особистості.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Н.Е. 2.1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙ  
  Класифікація трудової діяльності. Психологічна класифікація 

професій. Класифікація професій за Дж. Холландом. Характеристика 
класифікацій професій Е.А. Клімовим. Характеристика типу професій: 
«Людина-жива природа», «Людина-техніка», «Людина-людина», «Людина-
знакова система»,  

«Людина-художній образ». 
Н.Е. 2.2. КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ  
  Психологічні особливості криз професійного становлення. 

Основні етапи та стадії професійного становлення. Вікові обмеження у 
трудовій діяльності людини.  

Н.Е. 2.3. МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
  Внутрішня і зовнішня мотивація. Структура мотивації. Загальна 

характеристика мотивації навчання, її система організація. 
Н.Е. 2.4. НАПРЯМКИ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА 

ПРОФВІДБОРУ  
Управління професійною орієнтацією. Професійна консультація. 

Організація профорієнтаційної роботи у школі. Організація 
профорієнтаційної роботи на підприємстві. Професійна культура психолога. 
Зміст свідомості практичного психолога. Етичні аспекти роботи психолога. 

Список основної літератури: 
1. Гарбер Е.И. Введение в психологию труда. Саратов. 1978. 
2. Джузлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов. - СПб.:Питер, 2001. -720 с. 
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3. Дмитриева, М.А., Крьілов А.А., Нафтулев А.И. Психология труда 
и инженерная психология: Учебн. пособие/Под ред. А.А.Крьілова - Л.: 
Изд- во Ленинг. ун-та, 1979.-224с. 

4. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология. М., 1981. 
5. Платонов К.К. Краткий словарь системьі психологических 

понятий: Учеб. Пособие для учеб. Заведений профтехобразования.- 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Вьісш.шк., 1984.- 174с. 

6. Психические состояния / Сост. И общая редакция Л.В. Куликова. - 
СПб.: Питер, 2001.-512 с. 

7. Семиченко В.А. Психические состояния. - К.: Магистр-8, 1998.-208 с. 
ПП 3-14 Основи психотерапії 
4 курс; 8 семестр;  108 год.; 3 год. на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Навчальна дисципліна «Основи психотерапії» являється частиною циклу 

загальнопрофесійних дисциплін, які є обов’язковими для підготовки 
спеціалістів – психологів. 

Метою курсу «Основи психотерапії” є ознайомлення студентів-
психологів з основними теоретичними положеннями та практичними 
методами психотерапії в об’ємі, що відповідатиме їхній майбутній 
професійній компетенції. Всі положення курсу розглядаються у тісному 
взаємозв’язку з іншими психологічними дисциплінами та практичним 
досвідом, наявним у студентів та забезпечують основну теоретичну та 
практичну підготовку до роботи у державному або приватному секторі. 

В результаті засвоєння матеріалу курсу студент повинен оволодіти 
наступними компетенціями: 

1. Інтегративною:  
 здатністю поєднувати теорію і практику; 

2. Контекстуальною:  
 розуміти соціальні, економічні і культурні середовища, в якому існує 

людина, що потребує психотерапевтичної допомоги; 
3. Адаптивною: 
 вміти передбачувати зміни, важливі для професії і бути готовими до 

них; 
4. Інформаційною: 
 здатністю самостійно, за допомогою інформаційних технологій, 

шукати, аналізувати, відбирати, обробляти та передавати інформацію, 
необхідну для успішного встановлення психотерапевтичного діагнозу та 
надання відповідної психотерапевтичної допомоги; 

5. Комунікативною:  
 встановлювати якісний психологічний контакт і підтримувати 

адекватний контроль психологічної дистанції під час психотерапевтичного 
процесу; 

6. Учбово-пізнавальною: 
Знати:  
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 предмет і завдання курсу «Основи психотерапії»;  
 основні теоретико-методологічні проблеми психотерапевтичного 

процесу;  
 теоретичні основи провідних шкіл психотерапії та структури 

особистості, що розроблені ними; 
 основні поняття та категорії психотерапії; 
 специфіку особистісної проблематики та порушень, що вимагають 

психотерапевтичної допомоги; 
 класифікацію методів психотерапії; 
 основні стратегії психотерапевтичної допомоги; 
 основні критерії оцінки ефективності психотерапевтичного процесу; 
 етику та деонтологію професійної діяльності психолога при наданні 

психотерапевтичної допомоги; 
вміти:  
 встановити вірний психотерапевтичний діагноз; 
 планувати і проводити психологічне обстеження осіб що імовірно 

потребують психотерапевтичної допомоги;  
 викликати та підтримувати довіру клієнта до себе, яка сприяє 

ефективній співпраці; 
 планувати психотерапевтичний процес, обирати стратегію та методи 

проведення психотерапії;  
 оцінювати ефективність проведеної психотерапії; 
  застосовувати на практиці отриманні знання та вміння 
Загальною вимогою й перевіркою ефективності засвоєних знань, 

сформованих умінь і навичок є результативність їх застосування в процесі 
навчання, в ході психологічної практики та майбутньої професійної 
діяльності.  

Змістовий модуль 1 
«Загальні стратегії психотерапевтичного процесу» 

НЕ 1.1. Вступ до психотерапії. Принципи проведення 
психотерапевтичного процесу. 

Загальні поняття та підходи психотерапевтичного процесу. Відмінність 
психотерапії від консультування, корекції та психіатрії. Форми та методи 
психотерапії, їх класифікація. Основні напрямки психотерапії. Основні 
техніки терапевтичного впливу. Вербальні та невербальні засоби 
психотерапевтичного процесу. Позиція та дистанція. Метафори в процесі 
психотерапії.  

НЕ 1.2. Етапи психотерапевтичного процесу. Мішені 
психотерапевтичного впливу. 

Встановлення оптимального контакту з клієнтом: типи мотивації клієнта 
та структура скарг клієнта. Перебіг етапів психотерапевтичного процесу. 
Закінчення курсу психотерапії. Принципи проведення первинної 
психотерапевтичної консультації. Поняття мішені психотерапевтичного 
процесу. Особистість як об’єкт психотерапевтичного впливу. Психічні стани 
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що потребують психотерапевтичної допомоги: стан тривоги, депресивний 
стан, агресивний стан, астенічний синдром. Механізми психологічного 
захисту. 

Змістовий модуль 2 
«Основні методи симптоматичної (клінічно-орієнтованої) та 
патогенетичної (особистісно-орієнтованої) психотерапії» 

НЕ 2.1. Навіювання та гіпноз, як основні методи симптоматичної 
психотерапії. Етапи проведення гіпнозу. 

Загальне поняття про навіювання. Навіювання в стані неспання. 
Навіювання в стані природного сну. Загальні положення гіпносуггестії. Теорії 
гіпнозу: нейродинамічна теорія І.П. Павлова, психоаналітична теорія. Стадії 
гіпнозу. Ускладнення гіпнотизації. Покази та проти покази до проведення 
гіпнотерапії. Підготовчий етап гіпносугестії. Проби на навіюваність. Методи 
та техніка гіпнотизування. Лікувальне навіювання в стані гіпнозу. 

НЕ 2.2. Самонавіювання. Аутогенне тренування.  
Загальні положення самонавіювання. Визначення та історія виникнення 

АТ. Покази та протипокази до проведення АТ. Загальні положення 
проведення АТ. Стандартні вправи та завдання початкового етапу. 
Мимовільне самонавіювання (Метод Куе). Прогресивна м’язева релаксація 
(Метод Джекобсона). Медитація. Загальне положення та техніка медитації. 

НЕ 2.3. Класичний психоаналіз.  
Теоретичні основи психоаналізу. Психоаналітична теорія неврозу. Покази 

та проти покази до психоаналізу. Загальна характеристика технік 
психоаналізу.  

НЕ 2.4. Раціональна психотерапія. Трансактний аналіз. 
Загальні положення раціональної психотерапії. Суб’єктивна картина 

хвороби. Основи формальної логіки. Техніка раціональної психотерапії. 
Загальні положення транс акційного аналізу. Структурний аналіз. Аналіз 
трансакцій. Аналіз ігор, сценаріїв та ролей. Техніки трансактного аналізу. 

НЕ 2.5. Позитивна психотерапія. Психосинтез. 
Загальні положення позитивної психотерапії. Позитивний підхід к 

пацієнту та захворюванню. Аналіз конфлікту. Основні етапи позитивної 
психотерапії. Теоретичні основи психосинтезу. Техніки психосинтезу. 

НЕ 2.6. Когнітивна терапія А. Бека. 
Когнітивні моделі емоційних розладів: манії, панічні розлади, фобії, 

істерії, параноідні стани, психосоматичних розладів. тривожних розладів. 
Зміст когнітивної психотерапії. Етапи когнітивної терапії. Правила 
проведення першого інтерв’ю. Когнітивна терапія депресії. 

НЕ 2.7. Нейролінгвістичне програмування. 
Загальні положення НЛП. Метод «Якоря». Робота з субмодальностями; 
Накладання. Прийняття рішення. Зміна впевнення. Природнє групування 

паттернів метамоделі. Універсальні техніки НЛП. Поняття моделі SCORE 
НЕ 2.8. Групова психотерапія. Психодрама. 
Поняття групової психотерапії. Психологія психокоррекційної групи. 
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Формування та керівництво групою. Груповий процес. Поняття про групи 
тренінга та групи зустрічей. Основне поняття про психодраму. Основні 
компоненти психодрами. Техніка психодрами. Фази розвитку психодрами. 
Методики психодрами 

НЕ 2.9. Гештальт-терапія. 
Теоретичні джерела гештальт-терапії. Концепція патології. Рівні 

неврозу. Основні концепції терапії. Принципи гештальт-терапії. Технічні 
процедури гештальт-терапії. Групові форми гештальт-терапії. Робота зі 
сновидіннями. Домашня робота пацієнта. Застосування гештальт-терапії. 

НЕ 2.10. Особливості психотерапії різних вікових груп 
Вікові аспекти психотерапії. Особливості клінічної бесіди в дитячій 

психотерапії. Групова психотерапія емоційних та поведінкових розладів у 
дітей та підлітків. Психотерапія в геронтології. 

НЕ 2.11. Психотерапія в різних сферах медицини. Організація 
психотерапевтичної допомоги. 

Психотерапія в психіатрії. Психотерапія в неврології. Психотерапія в 
наркології. Психотерапія в хірургії. Психотерапія в соматичній психотерапії. 
Особливості організації психотерапевтичної допомоги. Форми організації 
психотерапевтичної допомоги. Роль психотерапевта в наданні 
психотерапевтичної допомоги. Особистість та етичні принципи 
психотерапевта.  

Основна література 
I.Література до змістового модулю 1 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М., 2000 
2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства.-М., 

Ростов-на-Дону, 1997. 
3. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998.- 335 с. 
4. Базисное руководство по психотерапии. –С.пб.- РЕЧЬ.- 2001. 
5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К., 

1997.  
6. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - X.: Фоліо, 

1996.- 237 с.  
7. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб., 2000.  
8. Клиническая психология. Хрестоматия. – СПб., 2000. 
9. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования,- М.: 

Академический проект, 1999.-240с.  
10. Любан-Плоцца Б. И др. Психосоматические расстройства в общей 

медицинской практике. – СПб., 2000. 
11. Нельсон-Джоунз Р. Теория и приктика консультирования. – СПб, 

2000. 
12. Общая психотерапия: Рук. для врачей. В.Т. Кондратенко, Д.И. 

Донской, С.А. Игумнов. – 5-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института 
Психотерапии, 2001. – 464 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 
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ін.: Підручник.- К.: Либідь, 1999.- 536 с.  
14. Роджерс К Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

области практической роботы. - М.: ЭКСМО-ПРЕС, 1999.- 421 с. 
15. Нельсон-Джоунз Р. Теория и приктика консультирования. – СПб, 

2000. 
16. Психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия. – 

Мн., 2000. 
17. Психотерапия на практике. – СПб., 2000. 
18. Справочник психолога по работе в кризисних ситуациях / А.А. 

Осипова. – Изд. 2-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 315 с. 
19. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: 

Питер, 2008. – 256 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 
II.Література до змістового модулю 2 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М., 2000 Ал дер X. 
НЛП: современные психотехнологии. — СПб: Питер, 2000. 

2. Альдер X. НЛП: наука и искусство достижения совершен ства. — 
Минск: Издатель В.П. Ильин, 1998. 

3. Андреас К., Анд ре ас С. Измените свое мышление и воспользуйтесь 
результатами. — М.: «КСП+»-Ювента, 1999. 

4. Андреас К., Андреас Т. Сущностная трансформа ция. — Воронеж: 
МОДЭК, 1999. 

5. Андреас С, Герлинг К., Фолкнер Ч. и др. Миссия НЛП: новейшие 
американские лсихотехнологии. — М.: Ин-т общегуманитарных 
исследований, 2000.  

6. Ассаджиоли Р., Ферруччи П., Йоумелс Т., Крэмптон М. Психосинтез: 
теория и практика. — М.: REFL-book, 1994. 

7. Базисное руководство по психотерапии. –С.пб.- РЕЧЬ.- 2001. 
8. Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменений. — СПб. Ювента, 

1998. 
9. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К., 

1997. 
10. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб., 2000. 
11. Клиническая психология. Хрестоматия. – СПб., 2000.  
12. Малкин-Пых И.Г. Справочник практического психолога. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. – 784 с.  
13. Нельсон-Джоунз Р. Теория и приктика консультирования. – СПб, 

2000. 
14. Психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия. – 

Мн., 2000. 
15. Справочник практического психолога: Психотерапия / сост. С.Л. 

Соловьева. – М.: АСТ; СПб: Сова, 2005. – 575 с. 
16. Справочник психолога по работе в кризисніх ситуациях / А.А. 

Осипова. – Изд. 2-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 315 с.  
17. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.  
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18. Фрейд 3. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения. — М.: 
Медицина, 1991. 

19. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология 
бессознательного. — М.: Просвещение, 1989. 

Интернет-сайти: 
1. http://psi.webzone.ru/st/200300.htm 
2. http://psy.agava.ru/ 
3. http://www.psyserver.narod.ru/metodik.htm   
4. http://gipnoz.lgg.ru/ 
5. http://psybook.newmail.ru/ 
6. Http://www.nlp.kiev.ua/literature.га  
 

ПП 3-15 Методика викладання психології 
4 курс; 7 семестр; 108 год.; 4 год на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета викладення дисципліни: розгляд питань методології викладання і 

розробки теорії навчання, виховання студентів в умовах вищої школи, 
розвитку в них творчих здібностей, оволодіння методикою викладання 
психології. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Методика викладання психології» 

У результаті вивченого курсу студенти повинні знати: психологічні 
аспекти професійної діяльності викладача. Методика викладання психології 
відноситься до числа педагогічних дисциплін і повинна опиратися на 
психологічні закони навчання і виховання. Психологія навчання – це основа 
методики викладання психології не тому, що мова йде про викладання саме 
психології, а взагалі викладання в цілому, якого предмету це б не 
стосувалось. 

Вміти: на практиці використовувати систему методів навчання 
психології; створювати нові прийоми ефективного навчання психології; 
планувати роботу психолога в дитячому колективі; проводити поточний 
контроль знань студентів; застосовувати методи психодіагностики. 

Змістовий модуль 1. 
Загальні питання методики викладання психології 
НЕ 1.1.Методика викладання психології та її завдання  
Предмет і завдання курсу «Методика викладання психології». Принципи 

побу-дови курсу методики викладання психології. Завдання курсу методики 
викла-дання психології. Активні методи навчання. Використання наочності 
при викладанні психологічних дисциплін. Методики дослідження психічних 
процесів. 

НЕ 1.2. Методичні особливості викладання психології  
Методичні особливості викладання теоретичної психології (історія 

психології).  
Прикладної психології (вікова та педагогічна психологія), соціальна 

http://psi.webzone.ru/st/200300.htm
http://psy.agava.ru/
http://www.psyserver.narod.ru/metodik.htm
http://gipnoz.lgg.ru/
http://psybook.newmail.ru/
http://www.nlp.kiev.ua/literature.%D0%B3%D0%B0
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психологія, медична психологія, юридична (правова) психологія . Історичний 
огляд проблеми темпераменту в психології. Вчення І.Павлова про діяльність 
вищої нервової системи – основа типології темпераментів. Методики 
визначення типів. 

НЕ 1.3. Особливості методичної роботи викладача 
Побудова курсу психології. Шляхи підвищення ефективності викладання 

психології. Організації та керування навчальними дискусіями. Аналіз теорій 
пам’яті. Врахування властивостей пам’яті в навчальній діяльності. 
Використання наочності при розкритті даної теми.  

НЕ 1.4. Форми навчальних занять 
Лекційна форма навчання. Методика читання лекцій. Практичні, 

семінарські та лабораторні заняття в групах. Методичні рекомендації до теми 
“Спілкування” в загальній, педагогічній, соціальній, дитячій психології. 
Особливості невербального спілкування. Особливості педагогічного 
спілкування. Тренінг спілкування. 

НЕ 1.5. Психологія активних методів навчання 
Методи програмового навчання. Методи проблемного навчання. Методи 

інтерактивного навчання. Особливості класифікації груп у соціальній 
психології. Процес соціалізації особистості. Джерела соціалізації 
особистості. 

НЕ 1.6. Особистісно-орієнтоване навчання  
Самостійна робота з психології та проникнення у внутрішній світ 

особистості. Стилі взаємодії в навчальному процесі. Істотні ознаки 
діяльності; роль свідомої мети у вольовій регуляції діяльності; соціальна 
природа діяльності; механізми інтеріоризації й екстеріоризації як 
фундаментальних умов розвитку діяльності. 

Змістовий модуль 2. 
Методичні особливості навчання і викладання психології у ВНЗ 
НЕ 2.1. Організація навчального процесу у ВНЗ 
Форми організації навчання студентів у вищих навчальних закладах. 

Зміст освіти у вищому навчальному закладі. Кваліфікаційна характеристика 
психолога. Історія розвитку психології. Проблеми сучасної психологічної 
науки. Класифікація методів психологічного дослідження. 

НЕ 2.2. Психологія навчальної діяльності студента  
Навчальна діяльність та її структура. Навчальні задачі. Навчальні дії. 

Формування навчальної діяльності. Значення тлумачення теорій особистості 
при розкритті теми. Особливості психологічної теорії особистості за 
Ковальовим, Рубінштейном, Петровським. Психологічна характеристика 
особистості дитини. 

НЕ 2.3. Управління самостійною роботою студентів 
Вміння студента самостійно працювати з літературою. Робота з 

підручником і вивчення наукової літератури з психології. Концепції 
психічного розвитку особистості. Періодизація психічного розвитку за 
Ельконіним. Методики дослідження психічного розвитку особистості. 
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НЕ 2.4. Особливості самостійної роботи з психологічною 
літературою при заочному навчанні 

Особливості навчальної діяльності при заочній формі навчання. 
Особливості самостійної роботи з психологічною літературою при заочному 
навчанні. Поняття про здібності; якісна і кількісна характеристика 
здібностей; види здібностей; рівні здібностей. 

НЕ 2.5. Форми контролю знань у ВНЗ 
Міжсесійний контроль. Сесія як форма контролю. Контроль і корекція 

навчальної діяльності студентів. Контроль як навчальна дія студента. 
Методичні прийоми, що забезпечують ефективність поточного педагогічного 
контролю. Оцінка результатів навчальної діяльності студентів.  

НЕ 2.6. Особливості написання кваліфікаційних 
Вимоги до актуальності вибору тем наукового дослідження. Особливості 

роботи з науковою літературою. Вимоги до проведення експериментальних 
досліджень. Оформлення дипломних і кваліфікаційних робіт. Поняття про 
уяву; види та процеси уяви; розвиток уяви в дітей; виховання уяви. 

 Основна література до курсу 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1998. - С. 180-255. 
2. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве: норма и отклонение. – М., 1990. 
3. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і 

педагог. спеціальностей. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2007. – 968 с. 

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, 
Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 344 с.  

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991 
6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб., 1999.  
7. Мухина В.С. Возрастная психология . М. – 1997. 
8. Немов Р.С. Психология // в 3-х т., Т. 2. - М., 2000. 
9. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981. 
10. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. М., 1999 кн.1 с.544 
 11.Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.: Питер, 2006. – 656 с. 
 

ПП 3-16 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
3 курс; 5 семестр; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Проблема становлення цілісної розвиненої особистості як активної 

соціальної істоти, як суб’єкта власного життя і діяльності, яка найбільш 
інтенсивно формується в дитячому і юнацькому віці, має важливе значення 
як для самопізнання студентів, так і для розуміння інших людей, вміння 
конструктивно і творчо проявляти себе і впливати на інших. Практичний 
психолог повинен розвинути себе як цілісну, активну, самокритичну і творчу 
особистість. 
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Мета курсу: Дати цілісне уявлення про особистість, її будову , рушійні 
сили розвитку, індивідуально-типологічні прояви, характеристики 
особистості, її розвиток і формування в процесі діяльності і спілкування, 
становлення на протязі життєвого шляху. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти такими 
компетенціями: 

Студент повинен знати: міждисциплінарний статус проблеми 
особистості; традиційне і в сучасній психології трактування особистості; 
співвідносити і розрізняти це поняття із “суб’єктом”, “індивідом”, 
“індивідуальністю”; зміст концепцій вітчизняних психологів С.Рубінштейна, 
Б.Ананьєва, В.М’ясищева та інших; розрізняти методологічні принципи 
дослідження особистості; застосовувати системний підхід до особистості 
взагалі і розрізняти його використання у різних психологів; розуміти 
специфіку використання методів об’єктивності та описової психології до 
вивчення особистості; виділяти історичні періоди у вивченні особистості; 
орієнтування в зарубіжних теоріях і напрямках дослідження особистості; 
розуміти особливості типологічного підходу до особистості; стратегії 
дослідження особистості; розкривати психологічний зміст основних 
компонентів особистості: характеру, спрямованості, почуттів, здібностей; як 
усі ці компоненти особистості проявляються у творчої людини як зрілої, 
самоактуалізуючої особистості; як і через що, впливає суспільство на 
функціонування, формування і розвиток особистості; знати етапи розвитку 
особистості в різні періоди життя; роль подій і вчинків на життєвому шляху 
особистості. 

Студент повинен вміти: використовувати методи об’єктивної 
(пояснювальної), описової психології для дослідження і розуміння 
особистості; складати психологічну характеристику особистості; виявляти 
рівень особистісного розвитку людини; орієнтуватися у віковій і статевій 
специфікації особистості; створювати психологічний портрет особистості 
підлітка, юнака, молодої людини, зрілої дорослої людини похилого віку; 
вміти орієнтуватися в ціннісних орієнтаціях і типах особистості; 
орієнтуватися в особливостях особистості в конфлікті і кризі та вміти 
порадити або консультувати; орієнтуватися в специфіці впливу діяльності та 
різних сфер життєдіяльності, праці, пізнання, спілкування на активно – 
діяльний стан особистості; використовувати прийоми оптимальної регуляції 
своєї життєдіяльності. 

Змістовий модуль 1. 
Предмет, методологія і методи, системний підхід до особистості. 

Типологічний та диференційний підхід до особистості. Мотиваційно-
смислова та емоційно-вольова сфери особистості. Самосвідомість. Спосіб 
і стиль життя особистості. 

НЕ 1.1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ УЯВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ 
ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Міждисциплінарний статус проблеми. Співвідношення понять "індивід", 
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"особистість", "індивідуальність". Основні історичні періоди у вивченні 
особистості. Розуміння особистості в працях сучасних психологів. 

НЕ 1.2. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО 
ОСОБИСТОСТІ 

Поняття про системний підхід, його етапи. 0собистість як системне 
утворення. Співвідношення біологічного і соціального в особистості. 
Структура індивідуальності особистості за Голубєвою. Стратегії дослідження 
організації особистості (О.Г. Асмолов) структурі особистості. Структура 
особистості (Л.Фрідман). 

НЕ 1.3 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 

Методологічні принципи дослідження особистості. Базові питання 
персонології Дослідження і оцінка особистості в психології (Х'єл Зіглер). 
Класифікація методів дослідження особистості. 

НЕ 1.4. ТИПОЛОГІЧНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО 
ОСОБИСТОСТІ. МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ. 

Вікові й індивідні властивості та особистість. Статевий диморфізм і 
психологічні особливості особистості. Критерії (ознаки) класифікації типів 
особистості. Типології особистості в психології, їх характеристика. Поняття 
про мотиваційну сферу її параметри та характеристики. Мотивацію 
особистості, її зміст. Потреби, їх класифікація та ієрархія (Маслоу). Свідомі і 
несвідомі мотиви особистості. Смислова сфера особистості. 

НЕ 1.5 СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

Спрямованість, її види, тестування,суб’єктивні ставлення особистості 
(Б.Ф.Ломов). Світогляд і переконання. Життя перспектива і ціннісні 
орієнтації. Мотиваційні механізми особистісної поведінки. Мотивацйні 
механізми особистісної поведінки. Мотивація і особистість. Мотиваційно-
детерміновані типи особистості. Функціональна автономія мотивації 
особистості. Емоції і почуття їх різновиди. Почуттєві типи і типи емоційної 
спрямованості особистості. Мотиваційно-вольова регуляція особистості. 

НЕ.1.6 САМОСВІДО-МІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. 
Самосвідомість,будова та рівні. Я – концепція, її функції. Одиниці 

самосвідомості. Конфліктний смисл (В.В.Столін). Самоставлення та 
самопізнання особистості. Уявлення про Я-особистість (У. Джемс). Образ 
“Я”, самооцінка, “Я”-концепція, рівень домагань, їх особливості . Механізм 
психологічного захисту. Внутрішній світ особистості (Лєонтьєв). «Я» в 
структурі особистості. Загадка людського,, Я’’. Функції ,,Я’’-образів і Я-
концепції: самоставлення, самооцінки, самопізнання. Критерії, що 
визначають якість ,,Я‘’- концепції. Я-остання інтонація в особистості. 

НЕ.1.7 СПОСІБ І СТИЛЬ ЖИТТЯ. 
Спосіб і стиль життя, їх характеристики та типології. Творча 

особистість, її ознаки та характеристика. Самоактуалізуюча та зріла 
особистість. Формування здорового способу психічного життя особистості. 
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Формування стилю життя. Типи життєвих світів, їх характеристика. 
Поведінкові стилі. Особливості стратегії подолання життєвих труднощів. 

Змістовий модуль 2. 
Зарубіжні теорії особистості Розвиток і формування особистості. 

Соціалізація та життєвий шлях особистості. Саморозвиток особистості. 
НЕ 2.1. ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ. УЯВЛЕННЯ ПРО 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. 
Характеристики продуктивної теорії. 2.Класифікація (критерії) оцінки 

теорій. Основні положення відносно природи людини. Психоаналіз та 
неофрейдистські теорії (Фрейд, Юнг, Адлер, Хорни). Гуманістичні теорії 
особистості (Фромм, Маслоу, Роджерс). Психосинтез (Асаджіолі). Поняття 
про становлення, розвиток і формування. Рушійні сили розвитку. Етапи 
розвитку особистості протягом життя. Конфлікти і кризи,гармонія та 
дисгармонія особистості. 

НЕ 2.2. РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В 
ДИТЯЧОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. 

Роль дитинства у становленні особистості. Основні теорії та напрямки 
розвитку особистості в дитинстві. Розвиток особистості та світогляд дитини 
(за Л.С.Виготським). Особливості формування особистості у дитячому віці. 
Психологія юнацького віку та формування самосвідомості. Юність і розвиток 
особистості (реф.). 

НЕ 2.3. ОСОБИСТІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ. 
Міжособистісне спілкування і фактори, які його визначають. Про якості 

особистості , які необхідні для успішного спілкування. Спілкування і 
формування особистості. Ситуації вдалого і невдалого спілкування 
обґрунтування. Аналіз ситуації. Соціалізація особистості,її зміст і стадії. 
Механізми соціалізації. 

НЕ 2.4 ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ. 
САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. 

Поняття про життєдіяльність, її зміст та види. Життєва ситуація 
особистості, умови її виникнення, види, критерії. Психологічна ситуація, її 
види. Логічне осмислення ситуації. Типи ставлення особистості до різних 
ситуацій. Саморозвиток особистості, його будова. Потреба в саморозвитку. 
Духовний розвиток особистості. Умови та етапи самоактуалізації. 

Основна література до курсу: 
1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: МГУ, 1990. 
2. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологии исследования. – М., 

1984. 
3. Активность и жизненная позиция личности./ Под. ред. К.А. 

Абульхановой – М., 1988. 
4. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. – М.- Воронеж, 

1999. 
5. Абульханова К.А. Стратегия жизни. – М., 1991. 
6. Березина Т. Многомерная психика. Внутренний мир личности. – 
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М…ю 2001. 
7. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988. 
8. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб. 2000. 
9. Основи практичної психології / За ред. Панка, Титаренко. – К., 1999. 
10.  Психология личности. Тексты – М., 1982. 

 
ПП 3-17 Політична психологія 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 2 год на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: екзамен 
Робоча навчальна програма з курсу «Політична психологія» є 

нормативним документом вищого навчального закладу, призначена для 
спеціальності «Практична психологія» і складена відповідно до вимог, які 
висуваються до змісту політичної психології як науки і навчальної 
дисципліни. 

Основною метою курсу “Політична психологія” є вивчення 
теоретичних і прикладних основ політичної психології, ознайомлення 
студентів з основними категоріями, проблемами, теоретико-методологічними 
підходами, засвоєння базових теоретичних положень та понять цієї наукової 
галузі,  оволодіння основними техніками та процедурами дослідження 
психологічних феноменів у соціально-політичній площині.  

Засвоєння програми курсу «Політична психологія» передбачає 
наявність попередніх компетенцій, сформованих на основі засвоєння змісту 
попередніх курсів: 

1. знання основ філософії, історії України, загальної психології, 
соціальної психології, психодіагностики; 

2. знання тематичного інформаційного забезпечення цих курсів. 
В процесі проходження курсу «Політична психологія» з метою 

розуміння змісту та проблем курсу передбачається формування низки 
компетенцій у слухачів курсу: 

• концептуальна (наукова) компетентність (розуміння 
теоретичних основ курсу політичної психології); 

• інструментальна компетентність (володіння базовими 
професійними навичками); 

• інтегративна компетентність (здатність поєднувати теорію і 
практику); 

• контекстуальна компетентність (розуміння соціального, 
економічного і культурного середовища, в якому існує практика); 

• адаптивна компетентність (вміння передбачувати зміни в 
політичному житті суспільства та бути готовими до них); 

• компетентність в міжособистісній комунікації (вміння 
ефективно користуватися письмовими й усними засобами 
комунікації  в процесі соціально-політичної взаємодії). 

Змістовий модуль 1. 
 Концептуальні основи і предмет політичної психології. 
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НЕ 1.1. Предмет, структура та інструментарій політичної 
психології як науки  

1. Витоки політичної психології 
2. Політика як психологічний феномен 
3. Предмет, об’єкт та функції політичної психології 
4. Принципи політичної психології 
5. Зв'язок політичної психології з іншими науками 

НЕ 1.2.  Джерела та перспективи політичної психології 
1. Становлення західної політичної психології 
2. Сучасний стан політичної психології як самостійної наукової 
галузі 
3. Розвиток політичної психології в Україні 
4. Перспективи політичної психології 

НЕ 1.3. Напрямки сучасної політичної психології 
1. Сучасний стан політичної психології.  
2. Теорія політичної підтримки.  
3. Рольова теорія політики.  
4. Політичний біхевіоризм. 
5. Діяльнісний підхід в політичній психології.   
6. «Споживацька модель» в політичній психології  (когнітивна 
психологія). 
7. Гуманістичний напрямок сучасної політичної психології. 

 
 

НЕ 1.4. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти політичної 
психології 

План: 
1. Особливості застосування методів психології в політико-

психологічних дослідженнях 
2. Методи дослідження особистості в політиці 
3. Методи дослідження малих груп в політиці 
4. Методи дослідження великих груп в політиці 
5. Етичні проблеми політико-психологічних досліджень 

Змістовий модуль 2. 
Психологічні феномени в політичному житті. 

НЕ 2.1. Психологія політичної влади  
1. Психологічна характеристика влади. 
2. Принципи влади та її функції в суспільстві.  
3. Політична влада і політична свідомість.  
4. Проблема легітимності влади.  
5. Психологічна війна за владу.  

НЕ 2.2. Психологія політичної активності 
1. Політична участь: позиції громадянина.  
2. Основні варіанти політичної участі 
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3. Особливості політичної участі в різних системах 
4. Мотиви політичної участі. 

НЕ 2.3. Психологія масової політичної свідомості 
1. Теорії маси в науці.  
2. Масова свідомість та масова політична свідомість.  
3. Структура політичної свідомості.  
4. Умови виникнення та шляхи формування політичної свідомості.  
5. Роль свідомого і підсвідомого в політичній свідомості. 

НЕ 2.4. Політична культура суспільства 
1. Сутність політичної культури 
2. Структура та функції політичної культури в суспільстві 
3. Типологія політичної культури 
4. Політична культура сучасного українського суспільства 

Змістовний модуль 3. 
 Прикладні аспекти політичної психології 

НЕ 3.1. Роль особистості в політиці 
1. Концепції ролі і місця особистості в політиці.  
2. Об’єктне і суб’єктне ставлення до людини як учасника 

політичного процесу. 
3.  Моделі взаємовідносин між особистістю і політикою.  
4. Психологічні особливості людини в політиці. 

НЕ 3. 2. Політична соціалізація: входження особистості в політичне 
життя суспільства 

1. Зміст політичної соціалізації 
2. Агенти політичної соціалізації 
3. Стадії політичної соціалізації 
4. Механізми політичної соціалізації 
5. Ефективність політичної соціалізації 

НЕ 3.3. Психологія груп в політиці 
1. Група як суб’єкт політики.  
2. Особливості малих груп в політиці.  
3. Формування малих груп в політиці.  
4. Феномен «команди» в політиці.  

 
НЕ 3.4. Політична еліта: її психологічна характеристика та 
проблема елітаризації суспільства 

1. Генеза ідей політичного елітизму 
2. Основні фактори існування політичної еліти 
3. Типологія політичних еліт 
4. Система формування та змін політичних еліт 

НЕ 3.5. Психологія політичного насилля та диктатури 
1. Психологічні основи насилля: емоційна підтримка диктатури.  
2. Ідеологія політичного насилля.  
3. Види політичного насилля.  
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4. Психологія геноциду і політичного тероризму. 
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ПП 3-18 Психологія управління 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 3 год на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни: в умовах ринкової економіки досягнення 

успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне 
вирішення стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення 
висококваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація організації 
(підприємства, фірми) до змін ринкового середовища можлива на базі 
професіоналізації управління, яка передбачає, насамперед, необхідність 
підготовки управлінських кадрів, здатних реалізувати сучасні підходи в 
менеджменті. 

Курс «Психологія управління» - присвячений розгляду основних 
проблем управління персоналом, групової динаміки, актуальним питанням 
керівництва і лідерства, основам конфліктології. Передовий зарубіжний і 
вітчизняний досвід свідчить, що система менеджменту, побудована на 
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пріоритетах людського чинника на виробництві, має значно вищі та 
стабільніші конкурентні переваги порівняно з іншими аналогічними 
фірмами, оскільки виявляє в персоналі потенціал додаткової ефективності та 
продуктивності і, як наслідок, дозволяє виробляти і реалізувати більш 
оптимальні управлінські рішення. Підхід, що відображає пріоритет 
управління персоналом, забезпечується зростанням зацікавленості у високих 
кінцевих результатах, підвищенням рівня безпеки і комфортності праці. 

Під час вивчення даного предмету передбачається аналіз управління як 
виду людської діяльності. Феноменологічні та професійні характеристики 
організаторської діяльності. Проблема влади та впливу в управлінській 
діяльності. Прийняття рішень, їх типологія та стилі. Прийняття рішень як 
процес. Інтелектуальні, емоційні та ділово-практичні аспекти в структурі 
прийняття рішень. 

Особистість керівника. Типологія та стилі індивідуальної управлінської 
діяльності. Групові суб’єкти управління. Проблеми добори та 
комплектування управлінських команд, їх психологічна підготовка. 

В результаті засвоєння матеріалу курсу “Психологія управління” студент 
повинен оволодіти наступними компетенціями: інтегративною - здатністю 
поєднувати теорію і практику; контекстуальною - розуміти соціальні, 
економічні і культурні середовища, в якому функціонує організація і її 
керівництво; адаптивною - вміти передбачувати зміни, важливі для професії 
і бути готовими до них; інформаційною - здатністю самостійно, за 
допомогою інформаційних технологій, шукати, аналізувати, відбирати, 
обробляти та передавати інформацію, необхідну для успішного встановлення 
аналізу управлінської діяльності; комунікативною -встановлювати якісний 
психологічний контакт і підтримувати адекватний контроль психологічної 
дистанції під час розробки програми і проведення ділових переговорів; 
учбово-пізнавальною - будувати модель раціонального планування 
діяльності керівника, підрозділу органу влади, розробляти стратегічний план 
досягнення цілі та план реалізації стратегії;  

- пояснювати значення та обґрунтовувати необхідність застосування 
функції координації, застосовувати відомі методи й прийоми її поліпшення в 
державному управлінні;  використовувати психометричні критерії для 
визначення індивідуальних особливостей підлеглих (колег): психологічний 
тип і стан, характер, темперамент, схильності тощо; оцінювати професійні 
здібності та можливості виконавців для їх реалізації через адекватний 
розподіл роботи; пояснювати етичні норми поведінки в колективі державних 
службовців, наукові принципи організації й розподілу праці при здійсненні 
та делегуванні повноважень, при прийнятті та реалізації управлінських 
рішень; 

-пояснювати природу людських потреб та їх мотивації, пропонувати 
рішення відносно застосування механізму підкріплення поведінки людей у 
конкретних управлінських ситуаціях, давати обґрунтоване рішення відносно 
застосування набору заходів щодо матеріального і нематеріального 
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стимулювання персоналу; 
- визначати доцільність застосування різних стилів керівництва 

відповідно до конкретних завдань та ситуацій, проводити декомпозицію 
цілей для формування завдань нижчого рівня підлеглості, розмежовувати 
обов'язки, права і відповідальність підлеглих; пояснювати закономірності 
розповсюдження інформації в організації, в колективі підрозділу, викладати 
обгрунтовану точку зору стосовно інформаційних бар'єрів та їх подолання, 
розробляти концепцію інформаційного забезпечення прийняття 
управлінського рішення;  

- описувати види і принципи контролю як функції менеджменту, 
вибирати форму і характер контролю відповідно до його об'єктів і цілей, 
опанувати методологічні засади контролю у системі державного управління, 
проводити межу і обґрунтовувати відмінності між контролем в системі 
органу влади і в його підрозділі, здійснювати критичну оцінку фактів, що є 
об'єктом контролю; 

- складати професіограми керівників, розробляти посадові інструкції на 
основі чинних нормативних актів та розмежування обов'язків, прав та 
відповідальності підлеглих, складати план адаптації новозарахованих 
працівників, пропонувати напрям, вид та форму підвищення кваліфікації. 

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічні чинники психології 
управління 

Н.Е. 1.1 Психологія управління як галузь знань, сфера практичної 
діяльності та навчальна дисципліна. Психологія управління в контексті 
розвитку психологічної науки. Поняття “управління”, “психологія 
управління” та “психологія менеджменту”. Сучасний розвиток теорій 
управління. Теорії організації виробництва. Психологія управління – новий 
напрямок у соціально-психологічній науці й практиці. Історично-економічні 
передумови становлення психології управління. Типи управлінських 
структур. Місце наукової психології в процесі формування особистості 
сучасного керівника. 

Н.Е.1.2 Соціально-психологічні характеристики організації. Соціальна 
структура організації. Системна модель організації. Людина в організації. 
Група в організації. 

НЕ1.3 Проблеми ефективності міжособистоісного спілкування в 
організації. Психологічні основи управлінських впливів. Поняття про 
міжособистісні відносини. Соціальна структура організацій. Характеристика 
лідерства. Характеристика товариських відносин. Фактори групової 
згуртованості. Поняття соціально-психологічного клімату. Роль  

соціально-психологічного клімату. Створення оптимального соціально-
психологічного клімату. 

Н.Е.1.4 Проблема стилю керівництва в психології управління. Поняття 
про стилі управління та індивідуальний стиль керівництва. Індивідуальний 
стиль керівництва за К.Левіним. Трансформація стилів керівництва в 
останній чверті XX ст. Концепція стилю керівництва Р.Р.Блейка 
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таДж.С.Мутон. Індивідуальний стиль спілкування керівника за 
Р.Х.Шакуровим. 

Змістовий модуль 2 . Психологічні характеристики керівника та 
види управлінської діяльності 

НЕ 2.1. Психологічні основи прийняття рішень. Соціально-психологічні 
основи прийняття групового рішення. Теорії прийняття рішень. Етапи 
прийняття рішень. Порівняльна характеристика групових та індивідуальних 
форм прийняття рішень. Структура групового завдання та прийняття 
рішення. Соціально-психологічні феномени групового прийняття 
рішень:групове мислення; зсув до ризику; поляризація поглядів. Прийоми 
послаблення. Зміст і основні етапи, суб’єктивні та об’єктивні чинники 
прийняття управлінських рішень. Рівні прийняття рішень.  

Усунення негативних наслідків групових рішень. 
НЕ 2.2. Управління нововедення в організації. Причини нововведень в 

організації. Напрями та етапи реалізації нововведень. Типи нововведень за їх 
ініціатором. Оцінка міри складності реалізації нововедення. Психологічні 
механізми реалізації нововведень. Типові реакції персоналу на нововведення. 
Типи психологічних бар'єрів. Передумови позитивного ставлення до 
нововведень. Методи втілення змін. Зміни сфер культури підприємництва. 
Культура підприємництва як потенційна проблема. Шлях від бачення до 
підприємницького успіху. Фази зміни культури. Теорія історичних інновацій. 

НЕ 2.3. Психологічне забезпечення соціального упраління в організації. 
Просвітницька діяльність психолога і психодіагностика в організації. 
Завдання та технологія психологічної експертизи в організації. Організація 
психологічних впливів на персонал та інформаційне забезпечення діяльності 
психолога в установі. Психологічне забезпечення соціального упраління в 
організації. Становлення і сучасний етап консультування в організаціях. 
Консультативна діяльність психолога в організації. Психологічний аспект 
управлінського консультування. Психологічне консультування в організації. 
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ПП 3-19 СПЕЦПРАКТИКУМ З СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
3,4 курс; 5,6,7,8 семестр; 288 год.; 2 год. на тижд.; 8 кредитів 

Форма контролю: залік 
  Метою курсу є: “Спецпрактикум з соціальної психології” – озброїти 

майбутніх спеціалістів-психологів знаннями та практичними вміннями 
стосовно діагностики соціально-психологічних явищ, консультування 
особистості, груп, організацій, познайомити з основними техніками впливу; 
розкрити можливості соціально-психологічних досліджень та показати їх 
значення. 

Під час вивчення курсу «Спецпрактикум з соціальної психології» 
студенти повинні оволодіти наступними компетенціями:  

 знати: 
- концепції, теорії, що пояснюють проблемні соціально-психологічні 

феномени в області розвитку, психології особистості, соціальної взаємодії, 
психології групи, суспільної свідомості; 

- сфери застосування практичної соціальної психології; 
- основні методи впливу на соціально-психологічні явища; 
- особливості та специфіку різних видів соціально-психологічних 

досліджень; 
- результати найбільш відомих експериментів та вміти їх пояснити; 
- основні принципи етики експериментального дослідження. 
 вміти: 
- виявити соціально-психологічну проблематику в суміжних галузях 

науки та в конкретній області суспільної практики; 
- аналізувати інформацію та самостійно працювати з літературними 

джерелами в межах соціально-психологічної проблематики. 
- володіти основними навиками соціально-психологічної діагностики, 

консультування та психотехнологій; 
- самостійно розробляти експериментальне дослідження та вміти його 

провести, дотримуючись етичних принципів. 
Дисципліна складається із наступних змістовних модулів: 
ЗМ 1. Предмет та методи практичної соціальної психології 
НЕ 1.1. Предмет, завдання та структура практичної соціальної 

психології 
Теоретичні основи практичної соціальної психології. Стан і перспективи 

розвитку. Види професійної компетентності практичного соціального 
психолога. Особливості побудови програми соціально-психологічного 
дослідження. 

НЕ 1.2. Соціально-психологічні явища 
Соціально-психологічні явища, які виникають в процесі взаємодії 

людини з людиною, людини і групи, а також масові явища. 
ЗМ 2. Методи соціально-психологічного дослідження 

НЕ 2.1. Метод спостереження в соціальній психології 
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Спостереження як метод дослідження в психології. Класифікація 
спостережень. Типові помилки в психологічному спостереженні. 

НЕ 2.2. Метод контент-аналізу в соціальній психології 
Поняття методу контент-аналізу. Види документів, що піддаються 

контент-аналізу. Процедура проведення методу контент-аналізу. 
НЕ 2.3. Метод експерименту в соціальній психології 
Експеримент як основний метод соціально-психологічних досліджень. 

Види експериментів. Основні етапи проведення експериментального 
дослідження.  

НЕ 2.4. Організація та проведення соціометрії та референтометрії 
Поняття соціометрії. Соціограма. Види соціограм. Соціометричні 

індекси. Референтометрія. 
ЗМ 3. Психологія спілкування. 

НЕ 3.1. Спрямованість особистості в спілкуванні 
Поняття про спілкування, його функції і форми. Різновиди спілкування 

та їх характеристика. Комунікативна компетентність, її характерні ознаки. 
НЕ 3.2. Вербальна та невербальна комунікація 
Вербальна та невербальна комунікація, їх функції та прояви. 
НЕ 3.3. Перцептивна та інтерактивна сторони спілкування 
Механізми міжособистісного сприймання. Міжособистісна взаємодія як 

інструментально-технологічна сторона спілкування. 
ЗМ 4. Соціальна психологія малої групи 

НЕ 4.1. Конформізм і конформна поведінка 
Поняття про малу соціальну групу. Конформізм як соціально-

психологічне явище. Прояви нонконформізму. 
НЕ 4.2. Лідерство як соціально-психологічний феномен 
Поняття «керівник» та «лідер». Концепції лідерства. Типи лідерів. 
НЕ 4.3. Групова дискусія як технологія прийняття групового рішення 
Основні технології прийняття групового рішення.  
НЕ 4.4. Групова згуртованість та сумісність 
Основні підходи вивчення групової згуртованості. Ієрархія рівнів 

групової сумісності. 
ЗМ 5. Вступ до курсу «Спецпрактикум із соціальної психології» 
НЕ 5.1. Вступ до курсу «Спецпрактикум із соціальної психології» 
Структура та предмет практичної соціальної психології. Теоретичні 

основи практичної соціальної психології: стан і перспективи розвитку. 
Функції та завдання практичної соціальної психології. Типи відносин 
практичного соціального психолога з клієнтом. Види професійної 
компетентності практичного соціального психолога. Особливості побудови 
програми соціального дослідження. 

НЕ 5.2. Методи соціально-психологічного дослідження 
Спостереження та експеримент як методи соціально-психологічної 

діагностики. Використання опитування в соціально-психологічній 
діагностиці. Нетрадиційні методи соціально-психологічної діагностики 



124 
 

(візуальна психодіагностика, методика “сумісна каузометрія”, моделювання, 
маркетингові, крос-культурні дослідження). 

НЕ 5.3. Метод фокус груп 
Теоретичні та методологічні проблеми фокус-груп як якісного методу 

соціально-психологічного дослідження. Соціально-психологічні 
характеристики фокус-груп. Процедура і методичні прийоми фокус-
групового дослідження. 

НЕ 5.4. Проблема експериментального дослідження у соціальній 
психології 

Структура наукового дослідження (тема, мета, гіпотеза дослідження, 
залежні, незалежні змінні). Види соціально-психологічних досліджень 
(лабораторні, польові; кореляційні, експериментальні дослідження. 
Репрезентативні, нерепрезентативні вибірки). Етика експериментального 
дослідження. 

ЗМ 6. Соціально-психологічна діагностика групового та 
особистісного розвитку 

НЕ 6.1. Соціально-психологічні аспекти організаційного розвитку 
Соціально-психологічна діагностика соціальних організацій. 

Формування іміджу соціальних організацій 
НЕ 6.2. Психологія гендерних відносин 
Проблема статі та взаємостосунків чоловіків та жінок в класичних 

психологічних концепціях. Виникнення та розвиток гендерних досліджень в 
психології за кордоном. Виникнення та розвиток гендерних досліджень у 
вітчизняній психологічній науці. 

НЕ 6.3. Переконання та поведінка 
Переконання. Основні способи переконань. Складові частини 

переконання: а)особливості комунікатора; б)зміст повідомлення; в)канал 
комунікації; г) специфіка аудиторії. Особливості дії переконань в релігійних 
групах. Опір переконанням. 

НЕ 6.4. Агресія та насилля 
Основні теорії виникнення агресії: а) інстинктивна; б) фрустраційна; в) 

теорія соціального навчання. Фактори, що впливають на агресію. Шляхи 
послаблення агресії. 

Список основної літератури: 
1. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-

психологические проблемы. М., 1990.  
2. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и 

женщины // Вопросы психологии, 1991.- №3. 
3. Аллан Пиз. Язык телодвижений.- Нижний Новгород: Изд. “Ай 

Кью”,1997 
4. Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Изд-во МГУ, 1988. -

415с. 
5. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию.-М.,1998.-517 с. 
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6. Берковиц Л. Агрессия. Секреты причин насилия.- СПб: прайм-
ЕВРОЗНАК, 2002.-512 с. 

7. Берн Ш. Гендерная психология. Секреты психологии мужчины и 
женщины. - СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.-320 с. 

8. Большой толковый социологический словарь Т. 1. А-О. М., 1999.  
9. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии.-

СПб:Издательство “Питер”, 2000.-528 с. 
10. Семиченко В.А. Психологія соціальних відносин.- К., 1999.-168 с. 
 

ПП 3-20 Психологічна експертиза 
4 курс; 8 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Останнім часом у судочинній практиці відбувається пожвавлення 

інтересу до судово-психологічної експертизи, як однієї з форм практичного 
застосування досягнень психологічної науки. 

На будь-якому етапі кримінально-процесуальних дій у центрі уваги 
знаходиться людина з усіма притаманними їй індивідуально-психологічними 
особливостями. При цьому не можуть не виникати питання психологічного 
характеру, частина з яких вимагає спеціальних знань, які не є 
загальновідомими і належать до компетенції відносно вузького кола 
професійних фахівців-психологів. У таких випадках призначається судово-
психологічна експертиза. 

Сучасна психологічна наука має у своєму розпорядженні численні 
експериментально-теоретичні дані та конкретні методи дослідження, які 
можуть бути застосовані для рішення питань, що виникають у процесі 
розслідування і судового розгляду кримінальних і цивільних справ. 

Практика застосування спеціальних психологічних знань під час 
проведення експертиз ставить безліч запитань, висвітлення частини яких 
зроблено в даному курсі. 

Мета курсу – познайомити студентів з особливостями роботи психолога 
в якості експерта в різних галузях (виробництво, судова практика). 

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, 
який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану 
інформацію. 

У процесі вивчення курсу використовуються наступні методи: рольові 
ігри, тестування та самостійна робота. 

На основі курсу «Психологічна експертиза» студент повинен 
оволодіти такими компетенціями: 

Знати: 
- основні принципи проведення експертизи; 
- вимоги до експерта, його відповідальність, права та обов’язки; 
- види судово-психологічних експертиз; 
- питання, які виносяться на судово-психологічну експертизу; 
- психологічні методи, які використовує експерт-психолог. 
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Уміти: 
- аналізувати ситуацію відносно якої психолог виступає в ролі експерта; 
- підібрати відповідні методики для проведення експертизи; 
- провести експертизу; 
- обробити результати та підготувати висновки. 
Структура модулів навчальної дисципліни 
„Психологічна експертиза” 
Змістовий модуль 1 Експертологія та загальні питання судово-

психологічної експертизи 
 НЕ 1.1. Експертологія як наука та вид практичної діяльності

 Здатність аналізувати узгодженість роботи групи експертів 
Історичні засади експертної діяльності 
Особливості діяльності експерта. Особистість ідеального експерта 
Особливості роботи групи експертів 
 НЕ 1.2. Загальні питання судово-психологічної експертизи

 Усвідомлення межі компетенції есперта-психолога 
Місце судово-психологічної експертизи серед інших наук 
Діяльність судового експерта-психолога 
Види судово-психологічної експертизи  
Обмеження компетенції судового експерта-психолога 
 НЕ 1.3. Методологія проведення судово-психологічної експертизи

 Планувати проведення судово-психологічної експертизи 
Організаційні питання судово-психологічної експертизи. Методи судово-

психологічної експертизи 
Планування й проведення психологічного дослідження. Особливості 

складання підсумкового документа-висновку 
 НЕ 1.4. Залікове заняття по модулю 1  

Змістовий модуль 2 Спеціальні психологічні знання в 
кримінальному та цивільному процесі 

 НЕ 2.1. Мотивація злочинної поведінки осіб з психічними аномаліями
 Здатність аналізувати мотивацію злочинної поведінки. Порушення 
опосередкування потреб. Порушення опредмечування потреб. 

 НЕ 2.2. Когнітивні аспекти злочинної поведінки осіб з психічними 
аномаліями Здатність аналізувати когнітивні аспекти злочинної поведінки 

Психологія прийняття рішення. 
Особливості прийняття рішення психопатами, олігофренами та хворими 

на шизофренію 
 НЕ 2.3. Особистість злочинця: ригідність, тривожних, навіюваність, 

жорстокість, агресія й агресивність Здатність аналізувати вплив рис 
особистості на злочинну поведінку 

Ригідність як риса особистості, її кримінологічні аспекти. Злочинна 
поведінка тривожних осіб та її психологічні властивості. Навіюваність, її 
роль у злочинній поведінці. Жорстокість як риса особистості та чинник 
злочину. Агресія й агресивність у злочинній поведінці 
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Змістовий модуль 3 Судово-психологічні експертизи в 
кримінальному процесі 

 НЕ 3.1. Судово-психологічна експертиза особливих емоційних станів 
та індивідуально-психологічних особливостей Усвідомлення особливостей 
даного виду експертиз 

Емоційні стани та осудність. Аналіз та дослідження емоційних станів. 
Аналіз та дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

 НЕ 3.2. Судово-психологічна експертиза здатності потерпілої у справі 
про зґвалтування розуміти характер і значення здійснюваних з нею дій та 
чинити опір Усвідомлення особливостей даного виду експертиз. 
Порядок та особливості СПЕ. Безпорадний стан. Аналіз здатності розуміти 
характер і значення дій злочинця. Аналіз здатності чинити опір. 

 НЕ 3.3. Судово-психологічна експертиза психічного стану особи при 
самогубстві Усвідомлення особливостей даного виду експертиз. 
Феноменологія та психологія самогубств. 

Порядок та особливості СПЕ. 
Змістовий модуль 4 Судово-психологічні експертизи в 

цивільному процесі  
 НЕ 4.1. Психологічна експертиза при вирішенні цивільних справ за 

Сімейним кодексом України Усвідомлення особливостей даного виду 
експертиз 

Порядок та особливості СПЕ по компенсації моральної шкоди. 
 НЕ 4.2. Судово психологічна експертиза моральної шкоди

 Усвідомлення особливостей даного виду експертиз 
Порядок та особливості СПЕ по „розділенню” дітей. 
Основна література до курсу: 
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 5е изд., - СПб.: Питер, 

2004. – 625 с. 
2. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: 1999. – 237 с. 
3. Костицкий М. В. Судебно-психологическая экспертиза. – К., 1987. 
4. Коченов М. М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М, 

1980. 
5. Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – 

М., 1989. 
6. Пасніченко В.В. Судово-психологічна експертиза: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Книги –XXI, 2008. – 136 с. 
 

«Юридична психологія» 
Всього - 72 год.( 2 кредити) 
Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни - розкрити теоретичні поняття і 

положення, що стосуються психологічного аналізу особистості і юридичної 
діяльності; навчити студентів самостійно працювати з психологічною та 
юридичною літературою з даної дисципліни; 
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 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 
компетенцій: категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та 
закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та 
правової поведінки; психологічні особливості особистості правопорушника 
та злочинних груп; закономірності індивідуально - і соціально-психологічних 
явищ у правоохоронній діяльності; знання основ загальної і соціальної 
психології стосовно юридичної психології; специфіку психічних 
закономірностей в правовому регулюванні; розглянути таке явище як право у 
більш широкому соціально-психологічному аспекті; проводити аналіз різних 
теорій злочинності, та розкрити їх зв'язок із загальними соціально-
психологічними закономірностями і категоріями. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями:  
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1 . Предмет юридичної психології, її значення. 
Предмет і система юридичної психології. Методи юридичної психології. 

Завдання юридичної психології. Система юридичної психології. 
Методологічні проблеми юридичної психології 

НЕ 1.2. Історія розвитку юридичної психології 
Рання історія юридичної психології. Оформлення юридичної психології. 

Юридична психологія ХХ ст. 
НЕ 1.3. Психологія юридичної діяльності 
Психологія особистості і психологія юридичної діяльності.Предмет, 

задачі юридичної діяльності. Етика і психологія правоохоронної діяльності. 
Юридичні професіограми. Соціально-психологічні основи юридичної 
діяльності. Юридичні професіограми. Професіограма судді. Професіограма 
прокурора та його помічників. Адвокат. Нотаріус. Інспектор карного 
розшуку. Дільничний інспектор. Митник 

 НЕ 1.4. Пізнавальні /психічні/ процеси та їх урахування в юридичній 
діяльності 

Пізнавальні /психічні/ процеси та їх урахування в юридичній діяльності. 
Система психічних процесів. Роль інтуїції, уяви, мислення у розв’язанні 
задач. Увага в професійній діяльності юриста. Психосеміотика в юридичній 
діяльності. Мовлення в юридичній діяльності Емоції. Воля 

НЕ 1.5. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій 
Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив 

екстремальних ситуацій на особистість. Організація і здійснення 
психологічної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Особлива частина юридичної психології 
НЕ 2.1. Правова психологія 
Правова психологія. Соціалізація і соціальна справедливість. Правова 

соціалізація. Правосвідомість та відповідальність особистості 
 НЕ 2.2. Кримінальна психологія 
Предмет, задачі кримінальної психології. Типи злочинців. Насильницька 

і необережна злочинність. Психологія організованої злочинності 
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НЕ 2.3. Характеристика масовидних форм поведінки громадян 
Характеристика масовидних форм поведінки. Специфіка та основні види 

масовидних форм активності громадян. Психологічні особливості діяльності 
працівників правоохоронних органів при попередженні та виникненні 
масовидних заворушень  

НЕ 2.4. Психологія особистості правопорушника 
Психологія особистості правопорушника. Процес формування 

особистості злочинця. Типологія особистості злочинця. Психологія 
потерпілого. Отримання необхідної інформації від свідків, потерпілих, 
підозрюваних, звинувачуваних. Схема вивчення особистості. Психологічні 
аспекти ведення переговорів зі злочинцями 

НЕ 2.5. Психологія неповнолітніх правоплорушників 
Психологія неповнолітніх правопорушників.Підліток і злочинність. 

Особливості слідства у справах неповнолітніх. Особливості підліткової 
злочинності. Кримінальна відповідальність підлітків. Групи ризику. 

НЕ 2.6. Психологія слідчої діяльності 
Психологія слідчої діяльності. Інформаційно-слідчі дії. Комунікативні 

слідчі дії. Психологія огляду місця злочину. Психологія допиту. Психологія 
очної ставки. Психологія слідчого експерименту  

НЕ 2.7. Психологічне консультування та судово-психологічна 
експертиза в кримінальній справі 

Психологічне консультування в юридичній діяльності. Предмет судово-
психологічної експертизи. Основні питання, які розв’язує експерт-психолог. 
Значення судової експертизи та її використання слідчим. Види судово-
психологічної експертизи (емоційних станів, потерпілих в справі сексуальних 
домагань, особливостей членів злочинної групи, неповнолітніх злочинців, 
посмертної експертизи, пов’язана з управлінням технікою.)  

НЕ 2.8. Психологія судового процесу 
Судовий процес. Суд присяжних. Полеміка в судовому процесі. 

Формування переконань, винесення вироку 
НЕ 2.9. Виправна (пенітенціарна) психологія 
Предмет, завдання виправно-трудової психології, Особливості виправної 

роботи з засудженими. Методи вивчення особистості і психологічний вплив 
на засудженого. Психологічна адаптація засудженого до умов життя на 
свободі) 

 Список основної літератури  
1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. - СПб., 1999. 
2. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності. - К., 1994. 
3. Антонян Ю.М. Психология убийства. - М., 1997. 
4. Антонян Ю.М., Еникеев М.И.,Эминов В.Е. Психология преступника и 

расследования преступления. - М., 1996. 
5. Асмолов А.Г. Психология личности.-М., 1990. 
6. Бедь В. В. Юридична психологія-Львів.,2004. 
7. Бедь В.В., Малышев А. А. Социально-психологические аспекты 
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юридической деятельности. - Ужгород, 2001. 
8. Васильєв В.Л. Психологическая культура прокурорско-следственной 

деятельности: Учебное пособие. - СПб., 1998. 
9. Коновалова В. Е. Правовая психология. - Харьков, 1997. 
10. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: 

методологические и теоретические проблемы. - К., 1990. 
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Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 

ПП 3-22 Тренінг спілкування 
1 курс; 2 семестр; 144 год.; 3 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: залік 
“Тренінг спілкування” спрямований на усвідомлення учасниками себе в 

системі міжособистісного спілкування та оптимізацію міжособистісних 
стосунків. Особлива увага приділяється розвитку психологічних 
можливостей особистості, її соціально-перцептивних та комунікативних 
здібностей, усвідомленню звичних способів спілкування, аналізу помилок в 
міжособистісній взаємодії. Велика увага приділяється системі прийомів 
невербального спілкування, тренінгу сенситивності та відпрацюванню 
навичок оптимального спілкування. 

Метою курсу є ознайомлення з теоретичними основами складання і 
проведення тренінгових програм, особливостями застосування тренінгу для 
розвитку комунікативних здібностей, підвищення ефективності комунікації. 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні оволодіти наступними 
компетенціями: 

Знати: основні передумови ефективного спілкування, специфіку 
комунікативних проблем, способи їх подолання за допомогою психотренінгу, 
форми проведення специфічний інструментарій психотренінгу, особливості 
комплектування та етапи розвитку групи, основні процедури і правило 
проведення психотренінгу; 

Вміти: визначити специфічні комунікативні проблеми, здійснити відбір 
і комплектування групи, скласти програму і план проведення психотренінгу, 
обрати відповідні процедури і методики та застосувати їх, оцінити 
ефективність роботи тренінгової групи. 

Змістовий модуль 1. Основи психології спілкування. 
НЕ 1.1 Спілкування як комунікація. 
Спілкування і діяльність. Функції спілкування. Мовлення як процес 

спілкування. Вербальне та невербальне спілкування.  
НЕ 1.2 Спілкування як інтеракція 
 Види взаємозв’язку в спільній діяльності. Сумісність та спрацьованість. 

Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної 
діяльності. 

НЕ 1.3 Комунікація та взаємостосунки. 
Типи стосунків. Спілкування на різних стадіях взаємостосунків. Роль 

електронної комунікації у побудові взаємостосунків. 
Змістовий модуль 2. Тренінг, як особлива форма впливу і взаємодії. 
НЕ 2.1 Теоретичні підстави організації та проведення тренінга. 
 Сутність психологічного тренінга. Групова терапія, корекція, навчання 

та груповий тренінг: спільне та відмінне. Цілі, предмет та задачі групового 
тренінга. Різномаїття видів групового тренінга. 

НЕ 2.2 Методичні проблеми тренінга. 
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 Основні методи. Правила та принципи. Місце та роль психогімнастики в 
груповому психологічному тренінгу. Функції гри в психологічному тренінгу. 

НЕ 2.3 Процедурно-організаційні аспекти тренінга. 
 Підготовка до тренінгу. Форми просторової організації тренінга. 

Організаційні умови проведення тренінга. Матеріально-технічне оснащення. 
Вимоги до групи. 

Основна література до курсу: 
1. Берн 3. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

- М., 1998. 
2. Бэндлер Р., Гриндлер Д. Из лягушек в принцы: Нейролигвистическое 

програмирование. – Воронеж: НПО «МОДЭК», - 1993. – 208с. 
3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К., 

1997. 
4. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности 

(Психосематический подход). - К., 1991 – 187с. 
5. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во “Ось-89”, 1999. – 176с. 
6. Гроф С. Области человечеакого безсознательного. - М., 1980 
7. Груповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. - 

М., 1990. 
8. Гуральський А. Тренінг творчості. – Львів, вид.ЛГУ : 1994 - 37с. 
9. Деркач А.А., Ситников А.П. Формирование и развитие 

профессионального мастерства руководящих кадров: социально-
психологический тренинг и прикладные психотехнологии. Вып.1-2. – М.: 
Луч, 1993. – 72с. 

10. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансакционный 
анализ с гештальтупражнениями. – М.: Издательская группа «Прогресс», 
«Прогресс-Универс», 1995. – 336с. 

 
ПП 3-23 Основи психологічного консультування 
3 курс; 6 семестр; 144год.; 3 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
 На сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно актуалізується 

психологічна підготовка спеціалістів різних галузей діяльності і різних 
рівнів, що підкреслює значимість психологічних дисциплін в програмах 
вузівського навчання. До таких, зокрема, відноситься одна з галузей 
психологічних знань – психологічна допомога, - спрямована на вивчення 
індивідуальних особливостей розвитку людини, прояву її особистісних рис, 
здібностей, особистісного зростання, креативності тощо. Неможливо уявити 
собі підготовку спеціаліста психологічного, соціально-педагогічного 
напрямку діяльності без оволодіння ним методів надання психологічної 
допомоги, використовувати практичні техніки роботи, формулювати 
конкретні індивідуально-психологічні висновки, та проявляти креативність, 
засновану на глибоких знаннях теорії й практики психології в професійній 
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роботі з людьми різного віку. 
Практичне психологічне консультування має на меті – трансформацію 

світогляду, формування умов для більш оптимального особистісного 
розвитку, поліпшення психологічного клімату в суспільстві, надання життю 
людини можливостей більшої частки суб’єктивно сприйнятого щастя тощо. З 
огляду на це, психологічне консультування є актуальним курсом, що 
покликаний, має можливості через вирішення індивідуальних проблем 
людини оптимізувати умови розвитку суспільства.  

Неповторність внутрішнього світу кожної людини, її цінність 
підкреслює також етичні особливості даної галузі діяльності. 

Основна мета курсу – формування цілісного бачення психологічного 
консультування не тільки як специфічного процесу практичної допомоги 
людині в конкретній ситуації, методів та прийомів терапевтичного впливу на 
клієнта, але й сприяння особистісно-професійному становленню особистості 
майбутнього консультанта. 

В результаті навчання за даним курсом студенти повинні оволодіти 
наступними компетенціями : 

- знати та вміти аналізувати особливості теоретичних основ сучасної 
практичної психології (психодинамічного, поведінкового, гуманістичних 
напрямків та їх течій) як підґрунтя у наданні ефективної психологічної 
допомоги; 

- визначати специфічні відмінності та спільні особливості з іншими 
видами психологічної допомоги – психотерапії, психокорекції; 

- усвідомлювати важливість розуміння етапності та структурованості 
консультативного процесу та параметрів консультативного контакту; 

- визначати індивідуально-психологічні особливості клієнта, які його 
характеризують та впливають на консультативний процес; 

- використовувати практичні навички „приєднання ” до клієнта з 
метою формування довіри та встановлення консультативного контакту; 

- працювати з первинним запитом клієнта, переформулюючи його; 
- доцільно використовувати техніки активного та пасивного слухання 

на відповідному етапі роботи; 
- ефективно обирати та застосовувати терапевтичні прийоми; 
- приділяти увагу власному особистісному розвитку (самопізнання, 

аналіз, розвиток, опрацювання власних психологічних проблем тощо). 
Курс складається із таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні основи психологічного 

консультування як процесу надання психологічної допомоги 
НЕ 1.1.Предмет, завдання консультативної психології. Спільне та 

відмінне консультування та психотерапії як видів психологічної 
допомоги 

1.Проблематика консультування. 
2.Мета та завдання психологічного консультування. 
3. Спільне та відмінне консультування та психотерапії як видів 
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психологіч.допомоги 
НЕ 1.2.Теоретичні основи консультування – єдність теорії та 

практики 
1.Характеристика психодинамічного напрямку: 
 1.1.Психоаналіз як історично перша течія 
 1.2.Індивідуальна психологія А.Адлера. 
2.Поведінковий напрямок: 
 2.1.Ортодоксальний біхевіоризм Уотсона 
 2.2.Оперантне підкріплення Ф.Скінера; 
 2.3.Соц.-когн. напр. Роттера.Локус контроль. 
3.Гуманіст напр. 
НЕ 1.3.Професійно важливі особистісні риси консультанта. 

Консультант як інструмент змін клієнта 
1.Характеристика важливих та шкідливих особистісних рис консул. 
2. Тріада К.Роджерса як визначающа ефективність 
професійної діяльності консультанта. 
3.Обмеження: риси та поведінкові прояви.  
НЕ 1.4.Етапність та структурування консультативного процесу 
1.Первинне та вторинне стр-ня – важливість усвідомлення та 

врахування. 
2.Хар-ка особлив.етапів роботи за Кочюносом. 
3.Хар-ка особлив. етапів за О.Бондаренко 
НЕ 1.5.Консультативний контакт – його особливості як визначальні 

в ефективності роботи 
1.Визначення консульт.контакту за Кочюносом., параметри конс.конт. 
2.Психотер.клімат- фізич., та емоц. Складова. 
3.Засоби утворення довіри до консул.. Види приєднання. 
НЕ 1.6.Активне та пасивне слухання, класифікація питань. 
1.Характ.пасивного слухання. Види прийомів. 
2.Хар-ка активного слух.Види прийомів. 
3.Класифікація питань.Доцільність їх використання. 

Н.Е. 1.7. Поняття псих.”анамнезу”.Проблема 
використ.психодіагнінструментарію під час консульт.  

1.Орієнтовна схема сбору анамнезу. 
2.Психодіагнос.обстеження під час псих.кон-ня – „за” та „проти”. 
НЕ1.8.Психологічні особливості першої зустрічі 
1.Почуття клієнта на першій зустрічі, які необхідно враховувати. 
2.Особливості процесу 1-ї зустрічи: статус проблеми, важливість 

проговорення почуттів, формування відповідальності. 
3.Основні цілі 1-ї зустрічі. 
4.Умови перенаправлення до іншого консультанта. 
НЕ1.9. Терапевтичні прийоми консультування 
1.Види інтерпретації, конфронтації, умови використання. 
2. Пауза мовчання , надання інформації, підбадьорення як важливі 
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інструменти в роботі. 
Змістовий модуль 2. Особливості встановлення консультативного 

контакту та роботи з деякими видами клієнтів. 
НЕ 2.1.Особливості встановлення консультативного контакту та 

роботи з істероїдними клієнтами  
1. Історія вивчення істерії. Визначення та характерні прояви 

істероїдності. 
2. Особливості роботи з істероїдними клієнтами. 
НЕ 2.2.Особливості встановлення консультативного контакту та 

роботи з обсесивно-компульсивними клієнтами 
1.Визначення понять фобія, страх, обсесія, компульсія. 
1.  Риси та психологічні характеристики фобії, страху, обсесивно-

компульсвності. 
3.Психотерапевтичні засоби по мінімізації проявлень. 
НЕ 2.3.Особливості встановлення консультативного контакту та 

роботи з шизоїднимит клієнтами 
 1.Характеристика поняття “шизоїдна особистість”.  
2.Характерні ознаки, прояви. Афективність, асоціативність.Аутизм, 

амбівалентність. 
3.Особливості роботи з шизоїдною особистістю 
Н.Е 2.4Особливості встановлення консультативного контакту та 

роботи з суїцидантами 
 1.Зовнішні ознаки депресії. 
 2.Психологічні характеристики людини під час переживання 

депресивного стану. 
3.Суїцидальна поведінка як прояв крайнього варіанту дезадаптації.  
4.Дії консультанта, психотерапевта щодо кризових станів людини. 

Основна література до курсу: 
1. Айві Ален. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування.- К. 1998. 
2. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймен-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование т психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 
руководство.- М.2000. 

3. Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, 
семейное и индивидуальное консультирование. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1989. – 89 с. 

4. Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и подростков / Под 
общей редакцией Ю.С.Шевченко.- СПб.:Речь, 2003.-552 с. 

5. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - Х.: Фоліо, 
1996.- 237 с. 

6. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта.- СПб.: Питер,20001. 
7. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления 

критических ситуаций). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984, - 200 с. 
8. Васьківська С.М. Основи психологічного консультування: 

Навчальний посібник.- К.:Четверта хвиля, 2004.- 256 с. 
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9. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотерапевтической 
теории. // Моск. психотерапевт. журнал, 1992,- №1, - С.15-32. 

10. Гледдинг С. Психологическое консультирование.- СПб.: Питер, 2002. 
 
 
ПП 3-25 ПСИХОЛОГІЯ СІМ′Ї  
2 курс; 4 семестр; 126 год.; 3 год. на тижд.; 3,5 кредити 
 

Форма контролю: іспит 
Мета викладання дисципліни – вивчення тенденцій розвитку сучасної 

сім’ї на основі історичного аналізу розвитку її як соціального інституту; 
ознайомлення студентів із основними проблемами сучасної сім’ї, із 
тенденціями розвитку сімейно-шлюбних уявлень; прищепити майбутнім 
спеціалістам навички по наданню психологічної допомоги сім’ям.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 
компетенцій: 

знати: 
 предмет і об’єкт психології сім’ї, сучасну методологію; 
 історію становлення та розвитку психології сім’ї у вітчизняній та 

зарубіжній науці, їх взаємовплив та взаємозбагачення; 
 основні закономірності і тенденції розвитку сім’ї як соціального 

інституту, її особливості, прояви, функціонування; 
- гендерні особливості представників обох статей і важливість їх 

врахування при роботі із сім’ями; 
Вміти: 

 користуватися найновішою методологію аналізу сімейних проблем і 
явищ; 

 орієнтуватися в проблемах сім’ї, які стосуються її створення та 
функціонування, особливостей уявлень молоді про сім’ю, розвитку 
гармонійних взаємостосунків на основі спільності поглядів та наявності у 
членів подружжя сумісності, особливостей психологічного клімату сім’ї та 
його впливу на формування повноцінної особистості дитини; 

 об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи 
розвитку та нормального функціонування сім’ї в Україні. 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулями: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

«ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СІМ′Ї ЯК МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ» 
НЕ 1.1. Предмет та стан розвитку психології сім’ї. 
Проблематика психологічних досліджень сім’ї та сімейних стосунків. 

Історія становлення психології сім’ї та сімейних стосунків. Трансформування 
сучасної сім’ї. 

НЕ 1. 2. Особливості і функції сучасної сім’ї. 
Історичний нарис виникнення та розвитку сім’ї як соціального інституту. 

Функції сім’ї та фактори, що впливають на їх реалізацію. Особливості етапів 
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життєдіяльності сім’ї. Структура сім’ї. Особливості сімей різного складу. 
НЕ 1.3. Проблеми гендерних відмінностей та їх взаємозв’язок із 

нормальним функціонуванням сім’ї. 
Методологічна характеристика основних понять гендеру (гендер, стать, 

гендерна культура, гендерний стереотип). Теорії механізмів статевої 
соціалізації. Етапи дослідження категорії „гендеру” у вітчизняній та 
зарубіжній науці. Функції статево-рольових стереотипів. Проблема 
„подвійного стандарту” в сучасному суспільстві. Фактори розвитку 
материнського інстинкту. Поняття життєвого та сексуального сценарію. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» 
НЕ 2.1. Готовність до шлюбу і сімейного життя. 
Актуальність проблеми готовності молоді до вступу в шлюб. Теорії 

вибору шлюбного партнера. Види готовності до вступу в шлюб. Проблема 
адекватних шлюбно-сімейних уявлень юнаків та дівчат. Дошлюбний період 
знайомства. 

НЕ 2.2. Проблеми молодої сім’ї, задоволеність шлюбом та подружня 
сумісність. 

Особливості функціонування молодої сім’ї. Підходи до вивчення 
подружньої сумісності. Сумісність як динамічна структура. 

НЕ 2.3. Особливості сімейного спілкування. Сімейні конфлікти. 
Специфіка спілкування в сім’ї. Морально-психологічний смисл взаємної 

адаптації подружжя. Види адаптації. Особливості та класифікація сімейних 
конфліктів. 

НЕ 2.4. Порушення функціонування сучасної сім’ї. 
Особливості та причини виникнення порушень життєдіяльності сучасної 

сім’ї. Розлучення та його наслідки. 
НЕ 2.5. Сім’я та психічна травматизація особистості. 
Сучасна сім’я і порушення її функціонування. Типи порушень 

функціонування сім’ї, які обумовлюють психічну травматизацію особистості. 
Порушення основних сфер життєдіяльності сім’ї як джерело психічної 
травматизації особистості.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
«СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ»  
НЕ 3. 1. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини.  
Специфіка виховання дітей в різних типах сімей. Співвідношення стилю 

сімейного виховання та формування особистості дитини. Особливості 
сімейного виховання дітей на різних вікових етапах. 

НЕ 3.2. Вплив сімейних взаємовідносин на виникнення поведінкових 
девіацій неповнолітніх. 

 Поняття норми та девіацій поведінки у психології. Види девіантної 
поведінки неповнолітніх. Сім’я як один із чинників виникнення поведінкових 
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девіацій неповнолітніх. 
Основна література до курсу: 

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи: Монография. – 
СПб., 2005. 

2. Андреева Т.В. Семейная психология: Учебн. пособие. - СПб.: Речь, 
2004. – 244с. 

3. Бондарчук О.І. Психология семьи: Курс лекций. – К., 2001. 
4. Бейкер К. Теория семейных систем М.Боуэна // Вопросы 

психологии.1991.№6. 
5. Бердников Т.В.,Степашов Н.С., Сидоров Г.А. Юное материнство в 

современной семье. Курск: Изд-во Курск. гос. мед. ин-та, 2000. -367с. 
6. Гончаренко Т. Психічне здоров’я дитини. – К.: Редакції 

загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с. 
7. Голод С.И. Семья и брак: Историко-социологический анализ. СПб., 

1998.397с. 
8. Гребенников И.В. Основы семейной жизни.- М.: Просвещение, 

1991. – 156с. 
9. Дорно И.В. Современный брак: проблемы и гармония. - М.: 

Педагогика,1990. - 269с. 
10. Дружинин В. Н. Психология семьи.- М.: КСП, 1996.- 156с. 
11. Кравець В.П. Психологія сімейного життя: Навчальний посібник 

для педвузів із спец. “Практична психологія”. - Тернопіль: М-во освіти 
України, 1995. 

12. Кравець В.П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді.- К.: 
Київс. правда, 2000. - 687с. 

13. Карабанова О.А. Психология семейных отношений: Учебн. пособ.- 
М.: Самара: Изд-во СИОКПП, 2001. - 119с. 

 
 

ПП 3-25 Девіантна  поведінка 
4 курс; 7 семестр; 72 години; 2 год. на тижд.; 2 кредити 
 
Мета цього курсу лекцій — сформувати знання щодо змісту, видів, 

психологічних чинників і психологічних особливостей корекції девіантної 
поведінки особистості, а також сприяти розвитку відповідних умінь і 
навичок. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
• психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”; 
• форми прояву девіантної поведінки; 
• чинники виникнення девіацій у поведінці особистості; 
• вікові та ґендерні особливості прояву девіантної поведінки особистості; 
• принципи, стадії, методи психологічної діагностики девіантної 
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поведінки та її чинників; 
• особливості діяльності психолога щодо профілактики девіацій у 

поведінці особистості; 
• особливості діяльності психолога щодо корекції девіантної поведінки 

особистості; 
• основні напрями соціально-психологічної реабілітації особистості з 

девіантної поведінкою; 
уміти: 
• виявляти зміст і види девіантної поведінки особистості; 
• визначати чинники, що сприяють відхиленням у поведінці особистості; 
• використовувати методи психологічної діагностики особистості з 

девіантною поведінкою; 
• подавати психологічну допомогу особистості з девіантною поведінкою, 

в тому числі телефоном довіри і анонімному консультуванні. 
ЗМ 1. Психологічні основи девіантної поведінки особистості 

НЕ 1.1. Предмет, завдання курсу. Актуальність проблеми вивчення.  
Місце курсу у системі роботи практичного психолога. Предмет курсу. 

Мета та завдання курсу. Актуальність проявлення проблеми на 
загальноукраїнських та місцевих матеріалах вивчення.  

НЕ 1.2. Форми девіантної поведінки особистості 
Асоціальна і аморальна поведінка. Делінквентна (протиправна) і 

кримінальна (злочинна) поведінка.  
Адиктивна поведінка.  
Зловживання алкоголем, уживання наркотиків. 
Суїцидальна поведінка.  
Віктимна поведінка.  
Девіантна поведінка як наслідок компенсації почуття неповноцінності 

(А. Адлер, Е. Еріксон), незадоволення потреби у самоповазі (А. Маслоу). 
НЕ 1.3. Чинники девіантної поведінки особистості 
Групи факторів, що зумовлюють девіації у поведінці особистості. 
Соціальні фактори.  
Соціально-психологічні фактори. 
Педагогічні фактори. 
Індивідуально-психологічні фактори. 
НЕ 1.4. Вікові та гендерні аспекти девіантної поведінки . 
Передумови формування девіантної поведінки у дошкільному віці: 

несприятливий стиль і умови сімейного виховання, дефіцит спілкування з 
батьками та однолітками тощо. 

Шкільна дезадаптація, відсутність навичок спілкування із соціумом як 
передумови девіантної поведінки молодшого школяра. 

Вікові особливості становлення особистості підлітка, їх вплив на 
відхилення в поведінці. Почуття “дорослості” як суперечність між 
орієнтацією на самостійність і відсутність відповідного життєвого досвіду, 
посилення орієнтації на однолітків і зростання залежності поведінки від 
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групових норм як передумови девіантної поведінки підлітків. Особистісні 
відхилення у підлітковому віці (синдром відчуження, реалізація, 
деперсоналізація, депресія, дисморфофобія) та їх вплив на відхилення у 
поведінці підлітків. 

Гендерно-рольові особливості девіантної поведінки особистості. 
Неадекватне статеве виховання в сім’ї, неадекватні гендерні стереотипи, 

відсутність гендерної просвіти як чинники девіантної поведінки особистості. 
ЗМ 2. Діяльність психолога з надання психологічної допомоги 

особистості з девіаціями в поведінці  
НЕ 2.1. Психологічна діагностика особистості з девіаціями поведінки  
Принципи психологічної діагностики девіантної поведінки дітей: 
• системний підхід,  
• індивідуальний підхід,  
• принцип педагогічного оптимізму,  
• прогностичність тощо. 
Стадії діагностики:  
• попередня стадія (виявлення зовнішніх особливостей поведінки 

важковиховуваний дітей, попереднє формулювання гіпотези щодо можливих 
причин відхилення в розвитку особистості),  

• стадія уточнення (аналіз соціально-психологічних, педагогічних та 
індивідуально-психологічних чинників девіантної поведінки 
важковиховуваних дітей, уточнення гіпотези),  

• заключна стадія (вивчення індивідуально-психологічних якостей 
особистості, її фізичного і психічного здоров’я з метою уточнення причин 
відхилень у поведінці та прогнозуванні тенденцій особистісного розвитку).  

НЕ 2.2. Психологічні умови профілактики і корекції девіантної 
поведінки особистості. 

Зміст, функції та етапи профілактики і корекції девіантної поведінки 
особистості.  

Психолого-педагогічна допомога особистості, схильній до девіантної 
поведінки, як комплекс соціально-психологічних і педагогічних заходів, що 
спрямовані на виявлення і виправлення умов, які сприяють проявам 
девіантної поведінки.  

Створення передумов попередження відхилень у поведінці через 
пропаганду здорового образу життя, формування сприятливого соціально-
психологічного клімату в мікросоціальному оточенні особистості, створення 
можливостей для самореалізації особистості в суспільстві тощо.  

Основна література до курсу: 
1. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки. — К.: МАУП, 2006. 
2. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб.  
пособие для студ. высш. учеб. завед. — М.: Академия, 2003. — 288 с. 
3. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. — М.: ТЦ Сфера, 

2003. —  
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160 с. 
4. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. посіб. — 

К.: ВПУ  
“Київ. у-нт”, 2002. — 308 с. 
5. Ковалев А. Г. Психологические основы исправления 

правонарушителя. — М.: Юрид. лит., 1968. 
6. Козубовська І. В., Товканець Г. В. Соціальна профілактика 

девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних 
дітей у процесі професійного педагогічного спілкування. — Ужгород: 
Патент, 1998. — 195 с. 

 
ПП 3-26 Реабілітаційна психологія 
 4 курс; 7 семестр; 72 години; 2 год. на тижд.; 2 кредити 
 
Навчальна дисципліна «Реабілітаційна психологія» являється частиною 

циклу загально-професійних дисциплін, які є обов’язковими для підготовки 
спеціалістів – психологів. 

Метою курсу «Реабілітаційна психологія” є ознайомлення студентів-
психологів з основними теоретичними положеннями та практичними 
методами психологічної реабілітації в об’ємі, що відповідатиме їхній 
майбутній професійній компетенції. Всі положення курсу розглядаються у 
тісному взаємозв’язку з іншими психологічними дисциплінами та 
практичним досвідом, наявним у студентів. 

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти наступними 
компетенціями: 

7. Інтегративною:  
 здатністю поєднувати теорію і практику. 

8. Контекстуальною:  
 розуміти соціальні, економічні і культурні середовища, в якому 

існує людина, що потребує психологічної реабілітації. 
9. Адаптивною: 
 вміти передбачувати зміни, важливі для професії і бути готовими до 

них. 
10. Інформаційною: 
 здатністю самостійно, за допомогою інформаційних технологій, 

шукати, аналізувати, відбирати, обробляти та передавати інформацію, 
необхідну для успішного встановлення реабілітаційного діагнозу та 
проведення психологічної реабілітаційної програми. 

11. Комунікативною:  
 встановлювати якісний психологічний контакт і підтримувати 

адекватний контроль психологічної дистанції під час проведення 
реабілітаційних заходів; 

12. Учбово-пізнавальною: 
Знати:  
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 предмет і завдання реабілітаційної психології;  
 основні теоретико-методологічні проблеми реабілітаційної 

психології ; 
 основні поняття та категорії реабілітаційної психології; 
 основні характеристики та прояви психічної травми та 

психотравмуючої ситуації; 
 специфіку особистісної проблематики та порушень, що вимагають 

психологічної реабілітації; 
 класифікацію методів психологічної реабілітації; 
 основні стратегії психологічної реабілітації; 
 основні критерії оцінки ефективності психологічної реабілітації; 
 етику та деонтологію професійної діяльності психолога при 

проведенні психологічної реабілітації; 
вміти: 
 встановити вірний реабілітаційний діагноз; 
 планувати і проводити психологічне обстеження осіб що імовірно 

потребують психологічної реабілітації; 
 планувати реабілітаційний процес, обирати стратегію та методи 

проведення психологічної реабілітації;  
 оцінювати ефективність проведеної психологічної реабілітації. 
Загальною вимогою й перевіркою ефективності засвоєних знань, 

сформованих умінь і навичок є результативність їх застосування в процесі 
навчання, в ході психологічної практики та майбутньої професійної 
діяльності.  

Змістовий модуль 1 
«Основи реабілітаційної психології» 

НЕ 1.1. Реабілітаційна психологія, як прикладна галузь психології 
здоров’я. Стрес, як можлива причина виникнення станів, що 
потребують психологічної реабілітації 

Загальне поняття реабілітації, її сутність і види. Основні компоненти 
реабілітації. Предмет, завдання реабілітаційної психології та фази 
реабілітаційного процесу. Основні принципи виконання програми 
реабілітації та етапи визначення реабілітаційної програми. Проблема стресу в 
психології та медицині. Суб’єктивні та об’єктивні причини виникнення 
психологічного стресу. Фізіологічні основи стресу. Основні форми прояву 
стресу. Об’єктивні та суб’єктивні методи оцінки рівню стресу. 

НЕ 1.2. Синдром посттравматичних стресових порушень (ПТСП). 
Психічні прояви травматичного та посттравматичного стресів. 

Загальне поняття про ПТСП та механізм його розвитку. Різновиди 
ПТСП-синдрому. Основні етапи розвитку ПТСП. Психосоматичні 
захворювання та стрес. Поняття про психогенії або реактивні стани, їх види. 
Причини виникнення, механізм розвитку та клінічні прояви неврозів: 
істеричного, нав’язливих станів та неврастенії. Поняття про невротичні 
реакції та їх клінічні прояви. 
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НЕ 1.3. Способи подолання стресу. Основні методи оптимізації рівня 
стресу. 

Неефективні способи подолання стресу. Успішні способи подолання 
стресу: активний вплив на проблему, зміна погляду на проблему. Приймання 
проблеми і зменшення фізичного ефекту стресу. Комплексні способи 
подолання стресу. Загальні підходи до нейтралізації стрес. Основні способи 
саморегуляції психологічного стану під час стресу. Аутогенне тренування. 
М’язева релаксація, її види. Дихальні техніки. 

Змістовий модуль 2 
«Кризові стани, що потребують психологічної реабілітації» 

НЕ 2.1. Втрата й горе, як причина психологічної кризи. Особливості 
психологічної реабілітації жертв фізичного, сексуального та 
психологічного насильства. 

Втрата близької людини внаслідок смерті. Сімейна криза та розлучення, 
як втрата сім’ї. В’язнична криза, як втрата волі. Реабілітаційна програма при 
втраті. Насилля, як причина психологічної травми. Сексуальне насилля, як 
причина суттєвої життєвої кризи. Особливості психологічного насилля. 
Реабілітаційна програма при насиллі. 

НЕ 2.2. Вік як можлива причина психологічної кризи. Психологічна 
реабілітація інвалідів дитинства та осіб з вродженими вадами розвитку. 

Загальна характеристика віку. Кризи дитячого віку – нуль, один, три, сім. 
Підліткова криза. Криза середини життя. Криза похилого віку. Завдання та 
методи психологічної реабілітації. Особливості психічного розвитку та 
соціалізації інвалідів дитинства та осіб з вродженими вадами розвитку. 
Значення ранньої психологічної реабілітації та психологічного супроводу. 
Мета та можливі стратегії реабілітації. Значення сім’ї та соціального 
оточення в процесі реабілітації. 

Змістовий модуль 3 
«Деструктивні способи виходу з психологічної кризи» 

НЕ 3.1. Залежність, як деструктивний спосіб виходу з кризи. 
Наркозалежність, як деструктивний спосіб виходу з кризи. 

 Поняття залежності та її основні види. Алкоголізм, як особливий 
психічний стан людини, стадії перебігу, основні психічні прояви та 
ускладнення. Тютюнозалежність. Особливості реабілітаційних заходів 
(Мінесотська модель реабілітації, клуб анонімних алкоголіків) Загальна 
характеристика наркотичних речовин. Вплив наркотичних речовин на 
фізичний та психічний стан людини. Поняття про медикаментозну 
залежність. Особливості реабілітаційних заходів при наркозалежності. 

НЕ 3.2. Психологічна реабілітація після суїцидальних спроб. 
Організація реабілітаційної допомоги на Україні. 

Поняття про суїцидальну поведінку, суїцидальну спробу, суїцид. 
Соціальні та психологічні передумови суїциду. Суїцидальні типи, 
особливості ранньої діагностики суїцидальних думок та схильностей, 
попередження суїцидальних спроб. Психологічний стан після суїцидальної 
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спроби. Можливість невідкладного початку реабілітаційних заходів. Мета та 
завдання реабілітації. Організація реабілітаційної допомоги. Основні 
характеристики психолога-реабілітолога. Реабілітаційні центри України. 

Список основної літератури 
1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства.-М., 

Ростов-на-Дону, 1997. 
2. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998.- 335 с. 
3. Базисное руководство по психотерапии. –С.пб.- РЕЧЬ.- 2001. 
4. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К., 

1997. 
5. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб., 2000. 
6. Клиническая психология. Хрестоматия. – СПб., 2000. 
7. Любан-Плоцца Б. И др. Психосоматические расстройства в общей 

медицинской практике. – СПб., 2000. 
8. Нельсон-Джоунз Р. Теория и приктика консультирования. – СПб, 

2000. 
9. Психотерапия на практике. – СПб., 2000. 
10. Справочник психолога по работе в кризисніх ситуаціях / А.А. 

Осипова. – Изд. 2-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 315 с. 
 

ПП 3-27 Сучасні напрямки зарубіжної психології 
4 курс; 8 семестр; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кредити 

Мета викладання дисципліни  – введення студентів у контекст 
сучасної світової психології – як теоретичних концепцій, так і практики з 
врахуванням традицій історичного розвитку психологічного руху. 

Компетенції якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу «Сучасні напрямки зарубіжної психології»:  
Знання основних теоретичних положень напрямків психології: джерела 
походження, принципи, критерії виділення, основні поняття. Структурування 
сучасних напрямків психології за окремими потужними течіями (з оцінкою 
евристичної цінності внеску кожного з них). Набуті уміння у прийомах 
психотерапевтичної роботи розрізняти за походженням: якими з напрямків 
вони були породжені. Первинні навички практичної терапевтичної роботи в 
контексті сучасної психологічної допомоги. 
 
Змістовий модуль 1. 
Психоаналіз та похідні напрямки сучасної психології 
НЕ 1.1. Джерела та розвиток сучасної психології 
Історія становлення психології та виникнення перших напрямків психології 
під час відкритої кризи. Подальше розгалуження психологічних течій. 
Структура курсу. Основні позиції аналізу кожного з напрямків сучасної 
психології. Необхідність концептуальних положень та терапевтичної 
практики. Ідейні джерела психоаналізу. Основні поняття психоаналізу. 
Основні підходи до психологічної практики в психоаналізі (класичні 
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вправи). 
НЕ 1.2. Модифікації психоаналізу 
Внесок К.Хорні у розвиток психологічних напрямків. Внесок Е.Фромма у 
розвиток психологічних напрямків. Внесок Г.-С.Саллівана у розвиток 
психологічних напрямків. Ідейні джерела аналітичної психології 
(попередники К.-Г.Юнга).Основні поняття аналітичної психології.  Основні 
підходи до психологічної практики в аналітичній психології (класичні 
вправи) 
НЕ 1.3. Відгалуження від психоаналізу 
Ідейні джерела психосинтезу (попередники Р.Ассаджіолі). Основні поняття 
концепції психосинтезу. Основні підходи до психологічної практики у 
психосинтезі (класичні вправи психосинтезу). Ідейні джерела транзактного 
аналізу (попередники Е.Берна) Основні поняття транзактного аналізу.  
Основні підходи до психологічної практики у транзактному аналізі 
(класичні вправи і типова психопатологія). Ідейні джерела гештальт-терапії 
(попередники Фр.Перлза). Основні поняття гештальт-терапії. Основні 
підходи до психологічної практики у гештальт-терапії (техніки гештальт-
терапії). 
 
Змістовий модуль 2 
. Психологічні течії, що виникли на противагу психоаналізові 
 
НЕ 2.1. Біхевіоризм 
Ідейні джерела радикального біхевіоризму (попередники Б.Ф.Скіннера). 
Основні поняття радикального біхевіоризму. Основні підходи до 
психологічної практики у необіхевіоризмі (класичні вправи біхевіоральної 
психотерапії) 
НЕ 2.2. Когнітивна психологія 
Ідейні джерела когнітивної психології (наукові попередники). Основні 
поняття когнітивної психології. Основні підходи до психологічної практики 
у когнітивній психотерапії (внесок А.Бека). 
НЕ 2.3. Гуманістична психологія 
Ідейні джерела гуманістичної психології (попередники К.Роджерса). 
Основні поняття концепції гуманістичної психології. Основні підходи до 
психологічної практики у клієнт-центрованій психотерапії (класичні вправи 
психотерапії) Ідейні джерела екзистенціальної психології (наукові 
попередники). Основні поняття екзистенціальної психології.  Основні 
підходи до психологічної практики в екзистенціальній психотерапії (внесок 
основних представників: В.Франкл, І.Ялом Ідейні джерела психології 
самоактуалізації (попередники А.Маслоу). Основні поняття концепції 
самоактуалізації особистості. Основні підходи до психологічної практики у 
психології самоактуалізації (класичні вправи) 
НЕ 2.4. Перспективи розвитку сучасних напрямків 
Ідейні джерела позитивної психології (попередники Н.Пезешкіана). 
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Основні поняття позитивної психології. Основні підходи до психологічної 
практики у позитивній психотерапії (класичні вправи позитивної 
психотерапії) Ідейні джерела еріксоніанівського гіпнозу та НЛП 
(попередники М.Еріксона та засновників НЛП). Основні поняття концепції 
НЛП.Основні підходи до психологічної практики у нейро-лінгвістичному 
програмуванні та еріксоніанівському гіпнозі (класичний шести-кроковий 
рефреймінг). Ступень представлення у сучасній психології різних 
напрямків на теоретичному і практичному рівні. «Чотири сили» у сучасній 
американській психології. Стан розвитку психологічних концепцій та 
практики в Україні. «Системи» сучасної психології (за Н.Смітом) та 
перспективи їхнього розвитку. 
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ПП 3-32 Сімейне консультування 
4 курс; 8 семестр; 108 год.; 4 год. на тижд.; 3 кредити 

Мета викладання дисципліни «Сімейне консультування» полягає у 
ознайомленні студентів із основними зарубіжними та вітчизняними 
концепціями та методами сімейного консультування;  аналіз нових 
методологічних підходів, які розглядають сім’ю, як багаторівневу та 
багатофункціональну систему. 
Для досягнення цієї мети основними завданнями є: 
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1. Формування у студентів глибоких об’єктивних знань з найбільш 
актуальних проблем в галузі „Сімейного консультування”: 
Ознайомлення студентів із основними моделями сучасної сім’ї; 

2. Аналіз теорій, які знаходяться в основі ведучих напрямків сімейного 
психоконсультування; 

3. Розгляд практичних проблем, які виникають в контексті професійної 
діяльності практичного психолога; 

4.  Підготовка майбутніх  психологів до активного впровадження 
отриманих знань  під час консультативної практики. 

 У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти наступними 
компетенціями: 

Знати: 
- предмет, завдання, принципи, об’єкт сімейного консультування,  

сучасну методологію; 
- історію становлення та розвитку сімейного консультувіання  у 

вітчизняній та зарубіжній  науці, їх взаємовплив та взаємозбагачення; 
- найновіші зарубіжні та вітчизняні теорії, концепції; 
- головні закономірності і тенденції розвитку сім’ї як соціального 

інституту,   особливості її функціонування, прояви; 
- Практичні принципи та методику надання психологічної допомоги при 

різній проблематиці. 
Вміти: 

- користуватися найновішою методологію аналізу сімейних проблем і 
явищ; 

- орієнтуватися в проблемах сім’ї, які стосуються  її створення та 
функціонування, особливостей уявлень  молоді про сім’ю, розвитку 
гармонійних взаємостосунків на основі спільності поглядів та 
наявності  у членів  подружжя сумісності, особливостей 
психологічного клімату сім’ї та впливу його на формування нормальної 
особистості дитини; 

- Діагностувати порушення взаємостосунків та функціонування сім’ї;   
- Знаходити першопричину порушень нормального функціонування сім’ї 

та шляхи її подолання; 
- об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи 

розвитку та нормального функціонування сім’ї  в Україні; 
Вивчення курсу здійснюється за 3 змістовними модулями. 

ЗМ. І.  Зміст та історія розвитку сімейного консультування та терапії. 
НЕ 1.1. Роль та місце сімейного психоконсультування в контексті сучасної 
культури. 

1. Сімейне консультування як специфічний вид психологічної 
допомоги. 

2. Сутність сімейного консультування, теоретичні засади 
консультування, механізми психологічного впливу в 
консультативній роботі.  
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3. Моделі консультативної допомоги.  
4. Професійна позиція консультанта.  
5. Етичні аспекти сімейного консультування. 

Основні поняття: консультуваня, медіатор, фасилітатор, концептуальна 
модель, процесуальна модель, ціннісна модель, вплив. Формування, 
маніпулювання, управління. 

 
НЕ 1.2  Теоретичний аналіз  напрямків та шкіл сімейної психотерапії. 

Психоаналітична (психодинамічна) сімейна психотерапія.  
Сімейна  системна психотерапія.  
Стратегічна сімейна психотерапія.   
Стратегічна сімейна психотерапія.  
Сімейна комунікативна  психотерапія.  
Сімейна психотерапія конструктів.  
Сімейна  поведінкова психотерапія.  
Подружня психотерапія.  
Сімейне консультування. 

Основні поняття: Психоаналітична (психодинамічна) сімейна психотерапія. 
Сімейна  системна психотерапія.  Стратегічна сімейна психотерапія.  
Стратегічна сімейна психотерапія. Сімейна комунікативна  психотерапія. 
Сімейна психотерапія конструктів. Сімейна  поведінкова психотерапія. 
Подружня психотерапія. Сімейне консультування. 
           НЕ 1. 3. Організація та технологічне забезпечення  
                            консультативної взаємодії із сім’єю 

Структура та хронотоп консультації. Початок консультативної взаємодії. 
Дослідження проблеми: збір інформації. 
Первинна діагностика проблеми. Ідентифікація проблеми.  
Постановка та розв’язання терапевтичного завдання.  
Результативність консультаційної роботи. 
Налагодження ефективного контакту, поняття про рапорт, підстройка 

(фокус уваги та калібрування).  
Робота із сенсорними модальностями. Нетестова діагностика (поняття про 

психологічні ключі). 
Техніки прояснення інформації (рефлексивне слухання, заохочення 

мовлення, мікро навички з’ясування та уточнення інформації, мікро 
навички розпізнавання емоційних переживань).  

Техніки відображення (відображення почуттів, фокусування, емпатійна 
відповідь). Відображення значень. 

Основні поняття:  хронотоп, початок консультативної взаємодії, збір 
інформації, первинна діагностика проблеми, ідентифікація проблеми, 
терапевтичне завдання, рапорт, підстройка (фокус уваги та калібрування), 
сенсорні модальності, не тестова діагностика ( психологічні ключі). Техніки 
прояснення інформації (рефлексивне слухання, заохочення мовлення, мікро 
навички з’ясування та уточнення інформації, мікро навички розпізнавання 
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емоційних переживань). Техніки відображення (відображення почуттів, 
фокусування, емпатійна відповідь). Відображення значень. 

 
НЕ 1.4. Засоби особистісної презентації та засоби впливу на клієнта.            
Терапевтичний аспект консультування. 

1. Мовлення як інструмент психотерапевтичної допомоги. 
2. Поняття про мета модель комунікації. 
3. Відновлення пропусків та заповнення прогалин у мовленні.  
4. Визначення обмежень суб’єктивного простору клієнта.  
5. Семантично помилкові формулювання.  
6. Мова тілесного симптому.  
7. Активізація несвідомих процесів.  
8. Робота з образом і символом.  
9. Трансформація емоційних реакції.  
10. Усвідомлення. Життєві навички та аксіологія консультування. 

Основні поняття: метамодель комунікації, суб’єктивний простір клієнта, 
семантично помилкові формулювання, мова тілесного симптому, 
активізація несвідомих процесів, робота з образом і символом, 
трансформація емоційних реакції. 
ЗМ ІІ. Порушення  основних сфер життєдіяльності сім’ї як джерело психічної 
травматизації особистості. 
 
НЕ 2.1. Типи порушень функціонування сім’ї, які обумовлюють психічну 
травматизацію особистості. 

Сім’я як джерело психічної травми. 
Стан глобального сімейного незадоволення.  
Сімейна тривога. Сімейно-обумовлена непосильна нервово-психічна і 

фізична напруга. 
Стан провини пов’язанний з сім’єю.  
Шляхи виявлення сімейно-обумовлених психотравмуючих станів.  
Сім’я як фактор, що визначає реакцію індивіда на психічну травму. 

Основні поняття: система уявлень (егоцентрична, альтероцентрична, 
соціоцентрична),класифікація сімейних конфліктів, причини конфліктів в 
сім’ї;  
НЕ 2.2. Розлади в системі уявлень членів родини про сім’ю та особистісні 
характеристики один одного. 

Уявлення членів родини про сім”ю.  
Внутрішня картина сім”ї. зміст та структура сімейних уявлень.  
Шляхи розвитку внутрішнього образу сім’ї.  
Сімейний сценарій та його роль у вирішенні сімейних проблем. 
Форми сімейного сценарію.   
Наївні сімейні постулати. Роль сімейних постулатів. 
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Основні поняття:  Внутрішня картина сім”ї, сімейні уявлення, 
внутрішній образ сім’ї,  сімейний сценарій, сімейні постулати, дефект 
сімейних уявлень. 

  
НЕ 2. 3. Репрезентативні системи та їх роль у формуванні взаємостосунків 
в сім”ї. 

1. Концепція репрезентативних систем. 
2. Сучасні уявлення про репрезентативні системи сім’ї.  
3. Нейро-психологічні основи індивідуальних  особливостей 

сенсорних  сприймань та уявлень. 
Основні поняття:   репрезентативні системи (візуальна, аудіальна, 
кінестезична), нейро-психологічні основи індивідуальних  особливостей 
сенсорних  сприймань та уявлень, канали прийому інформації (аудіально-
тональний, візуальний, аудіально-руховий, кінестезичний). 
 
 НЕ 2.4. Порушення міжособистісної комунікації в  сім’ї. 

1. Можливості позитивного спілкування  в сім’ї.  
2. Принципи без звинувачувального спілкування.  
3. Корекція сімейних проблем при „дисбалансі об’єктивних умов”.  
4. Принципи виникнення порушень міжособистісної комунікації в 

сім’ї. Психотерапевтична корекція комунікативних процесів у 
сім’ї. 

5. Закон багаторівневої кругової каузальності та різні аспекти 
міжособистісного спілкування. 

Основні поняття: психічна травма, патогенна ситуація, ланцюгова 
реакція, стан фрустрації, види незадоволеності (усвідомлена, 
неусвідомлена), сімейна тривожність.  

 відхилення комунікації, двійний зв’язок, замаскована комунікація, 
сенсорні моделі репрезентативних систем (візуальна, аудиальна, 
кинестетична) 

 
НЕ 2. 5. Порушення механізмів інтеграції сім’ї. 

1. Сім’я її структура та інтеграція. 
2. Сімейні протиріччя та їх вирішення як механізм інтеграції сім’ї.  
3. Основні типи вирішення сімейних проблем (реінтегруючі та 

дезінтегруючі рішення). Механізми сімейної інтеграції. 
4. Сімейні міфи та правила. 

Основні поняття: структура та інтеграція сім’ї, сімейні протиріччя та 
їх вирішення як механізм інтеграції сім’ї, основні типи вирішення 
сімейних проблем (реінтегруючі та дезінтегруючі рішення), механізми 
сімейної інтеграції, сімейні міфи та правила. 
НЕ 2. 6. Розлади структурно-рольового аспекту життєдіяльності сім’ї. 
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1. Етапи та механізми патологізуючого сімейного наслідування при 
неврозах: парадигма онтогенетично-орієнтованої сімейної 
терапії.  

2. Структура та вікова динаміка найбільш розповсюджених 
профілів особистості.  

3. Етапи та механізми патологізуючого сімейного наслідування. 
Основні поняття: Етапи та механізми патологізуючого сімейного 
наслідування, парадигма онтогенетично-орієнтованої сімейної 
терапії, профілі особистості, етапи та механізми патологізуючого 
сімейного наслідування. 
 
ЗМ 3. Особливості сімейного консультування  в системі лікування та 
профілактики нервово-психічних розладів. 
НЕ 3.1. Структурно-функціональні особливості сімей із психічно 
хворою людиною. 

 
1. Поява в сім’ї психічно хворої людини . 
2. Основні напрямки розвитку сім’ї психічно хворої людини  

„водорозділова теорія”. Моделі взаємостосунків. 
3. Сучасні програми допомоги сім”ї психічно хворої людини.  
4. Основні форми допомоги сім”ї. 

 Основні поняття: визначення терміну психічно хвора людина,  
„водорозділова теорія”, моделі взаємостосунків, програми допомоги 
сім”ї психічно хворої людини, основні форми допомоги сім”ї. 

 
НЕ 3.2. Сімене консультування при невротичних, соматоформних та 
психосоматичних розладах. 

Роль батьківської сім’ї у виникненні неврозів (Карвасарський Б.Д. 
1982),  роль сімейних факторів в етіології різних форм неврозів. 

Тривале нервово-психічне перенапруження та порушення циклу 
життєдіяльності сім’ї.  

Роль порушення сімейних уявлень у виникненні нервово-психічного 
перенапруження.  

Роль сімейної комунікації у виникненні нервово-психічного 
перенапруження. 

Основні концепції: концепція „зберігаючого гальмування”, „профіля 
особистості”, „акцентуацій особистості”, „десоматизації та 
ресоматизації”, „втрати значущих для індивіда об’єктів”, „вчення 
про алекситимію”. 

Роль сім”ї при основних психосоматичних захворюваннях: 
бронхіальна астма, туберкульоз легенів, гіпертонія, ішемічна 
хвороба серця та інфаркт міокарда, виразкова хвороба шлунку та 
дванадцятипалої кишки, цукровий діабет. 
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 Основні поняття: роль сімейних факторів в етіології різних форм 
неврозів. Основні концепції: концепція „зберігаючого гальмування”, 
„профіля особистості”, „акцентуацій особистості”, „десоматизації 
та ресоматизації”, „втрати значущих для індивіда об’єктів”, „вчення 
про алекситимію”. 
 
НЕ 3.3. Сімейне консультування при шизофренії.  

1. Інтерперсоналогічний підхід Саллівана.   
2. Концепція Хорні.  
3. Паратаксичне порушення. 
4. Концепція ролі конституціональних запобігань. 
5. Принципи: холічний, функціональний, динамічний, 

особистісний. 
6. Роль інфантилізму психіки у дітей та підлітків – 

шизофреніків.  
7. Порушення мислення у хворих на шизофренію. 
8. Особиствсно-емоційні порушення.  
9. Реорганізація та оздоровлення найближчого середовища. 
10. Завдання сімейного консультування і тактика його 

проведення. 
11. Комплексне лікування хворих на шизофренію. 

Основні поняття: Інтерперсоналогічний підхід Саллівана, 
паратаксичне порушення, концепція ролі конституціональних 
запобігань. Принципи: холічний, функціональний, динамічний, 
особистісний. 

 
НЕ 3.4. Особливості сімейного консультування при акцентуаціях 

та розладах особистості. 
1. Визначення ступеню відхилення характеру за допомогою 

ПДО при гіпертимному, епелептоїдному, істероїдному та 
нестійкому типах.  

2. Порушення сімейних уявлень та їх проявів у 
взаємостосунках батьків та підлітків.  

3. Порушення структурно-рольового аспекту житєдіяльності 
сім’ї в підлітковій клініці. 

4. Порушення механізмів інтеграції сім’ї в підлітковій клініці.  
5. Порушення системи впливу членів родини один на одного.  
6. Діагностика порушень у взаємостосунках підлітка із 

батьками. 
Основні поняття:ступінь відхилення характеру (гіпертимний, 

епелептоїдний істероїдний  нестійкий тип).  Порушення сімейних 
уявлень   

 
 НЕ 3.5. Сімейне консультування при алкоголізмі. 



153 
 

 
1. Мотиви потягів до алкоголю (І.В. Бокій, С.В. Цицарєв).  
2. Тяга до алкоголю як функція регуляції емоційного клімату 

в сім’ї. 
3. Пряме втручання (колектив втручання). 
4. Сімейне втручання. 

Основні поняття: Мотиви потягів до алкоголю, тяга до 
алкоголю як функція регуляції емоційного клімату в сім’ї. Пряме 
втручання (колектив втручання), сімейне втручання. 

 
НЕ 3.6. Діагностика сімейних розладів. Методики вивчення сім’ї 
в ході психологічного консультування. 

1. Методика „сімейно-обумовлений стан” 
2. Оопитувальник „аналіз сімейної тривоги”,  
3. Опитувальник „конструктивно-деструктивна сім’я”,  
4. Діагностична процедура „наївна сімейна психологія”, 
5. Опитувальник „сенсорні вподобання”, 
6. Методична процедура „симпатія” , 
7. Метод аутоідентифікації та ідентифікації за словесним 

характерологічним портетом. Аналіз сімейних взаємостосунків. 
Основні поняття: коефіцієнт консистентності, коефіцієнт 
рангової кореляції, ранжування., аутоідентифікація, 
ідентифікація 

 
 
 
Основна література: 
1. Т.Андреева. семейная психология.: учеб. Пособие.-. СПб.: Речь, 2004. – 

244с. 
2. Алёшина Ю.Е. Соц.-психолог. Методы исследования супружеских 

отношений: Спецпрактикум по соц. Психолог./ Ю.Е.Алёшина,Л.Я. 
Гозман, МГУим. М.В. Ломоносова ф-т психолог.М., 1987.-120с. 

3. Т Алексеенко Т.Ф. педагогічні проблеми молодої сім'ї/ АПН Укр., інст. 
Педагогіки., К., 1997.-114с. 

4. О. Г. Антонова -Турченко, Від конфлікту до взаєморозуміння. 
К.,1992,37с 

5. Алёшина Ю.Е. Соц.-психолог. Методы исследования супружеских 
отношений: Спецпрактикум по соц. Психолог./ Ю.Е.Алёшина,Л.Я.  

6. Браун Джозеф, Кристенсен Дана. Теория и практика семейной 
психотерапии/ пер. с. англ. Н.А. Мухиной.- 3е изд., Междунар.- СПБ.: 
Питер, 2001   

7. Кравець В.П. психологія сімейного життя: (навчальний посібник для 
педвузів із спец. “практична психологія”) / М-во о. У.- Тернопіль, 1995 
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8. Краткохвил С. психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. Пер. с 
чеш. А. Ф, Гордиенко, В.Ф. Кобеляцкого. Под.ред.  Г.С. Васильченко. 
М., “Медицина”, 1991, 336с. 

9. Сельченок К.В. Психосексология.- Мн. Харвест,1998.- 496с. 
10. Сисенко В. А. Супружеские конфликты.- 2-е изд. Переработаное и 

дополненое.-М.: Мысль, 1989,-173с. 
11. Трубавіна І.М. Методи вивч. сім’ї. Науково-методичні матеріали/ І.М. 

Труба віна, Н.А. Бугаєць; Укр..держ. центр соц. Служб для молоді.- К.: 
УДЦССМ,2001.-68с. 

12. Шилов И.Ю. Фамилистика (психология и педагогика семьи ) 
Практикум. Санкт-Петербург, изд-во «Петрополис», 2000, - 416с. 

13. Шуман С.Г. Шуман В.П. Конфликты в молодой семье: причины и пути 
устранения.- Минск: Университетское,1989.- 78с. 

14. Херсонский Б. Г., Дворяк С. В. психология и психопрофилактика 
семейных конфликтов К., “Здоровье”, 1991,192с. 

15. Е.Г. Ейдемиллер. В.В. Юстицкис. Психология и психотерапия семьи.- 
3-е изд. – СПб.: Питер, 2002.- 656с. 

 
ПП 3-28 Психологія конфліктів 
4 курс; 8 семестр; 108 год.; 2 год. На тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Проблема конфліктів є фундаментальною для будь-якої науки. Конфлікт 

як одне із значущих явищ психічного життя людини безпосередньо 
пов’язаний з проблемою психічного благополуччя – проблемою всієї 
психологічної науки, яка по різному вирішується різними дисциплінами. Світ 
завжди стоїть перед вибором: революція чи еволюція, насилля чи не насилля, 
погодження, компроміс. Кожній людині, керівнику, вчителю, інженеру 
сьогодні необхідні знання про способи попередження і конструктивного 
вирішення конфліктів різних рівнів. 

Мета: Забезпечити професійну підготовку студентів, які володітимуть 
глибокими знаннями та практичними навичками в області сучасної 
практичної конфліктології, здатних до самостійного аналізу про 
субфеномени конфлікту та використання сучасних технологій запобігання і 
врегулювання конфліктів у різних сферах життєдіяльності людини; здатних 
до самостійної науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності.  

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу: 

Еклектичні компетенції: основні концепти категоріального апарату 
конфліктології; базові проблеми конфліктології, її історію та тенденції 
розвитку; концептуально-прикладні дескриптори конфліктології в 
парадигмі вітчизняних та зарубіжних шкіл, змістовно-прикладне 
наповнення структурних елементів конфлікту; види, умови і механізми 
реалізації конфлікту; фактори, що впливають на деструктивність та 
ефективність ґенезу конфлікту. Дефініційну модальність основних 
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класифікацій конфліктів, етіологію виникнення конфліктів різних видів, 
схеми аналізу і методи діагностики конфліктів, елементи структури конф-
лікту, динаміку перебігу (основні етапи, фази протікання конфліктів), 
функції конфліктів, особливості внутрішньоособистісних, міжособистісних 
конфліктів, сімейних конфліктів, конфліктів в умовах навчально-
вихованого процесу, міжгрупових та міжнаціональних конфліктів, умови та 
способи попередження конфліктів різних видів, шляхи прогнозування та 
профілактики конфліктів у різних сферах життєдіяльності людини, методи 
психопрофілактики і психокорекції конфліктів, ефективні шляхи 
вирішення/ врегулювання конфліктів. 

Континуальні компетенції: в процесі практичної діяльності 
реалізовувати методологічні принципи та методи конфліктології; 
застосовувати інноваційні технології в процесі вирішення конфліктів. 
Прецизійно моделювати задачі та алгоритм реалізації продуктивного 
вирішення конфліктів. Визначати латентні мотиви неадекватної поведінки 
ініціатора конфлікту, прецизійно кваліфікувати типи маніпулювання та 
способи їх нейтралізації в конфліктній інтеракції. Аналізувати форми 
деструктивних стосунків та чітко виявляти трансляцію дисфункціональних 
посилань в конфлікті. Викристалізовувати механізми деструктивних та 
конструктивних інтеракцій в конфлікті. Реалізувати психологічні алгоритми 
фасилітуючої інтервенцію в розгорнутому конфлікті. Використовувати 
психологічні прийоми для стимулювання успішного вирішення конфлікту. 
Оволодіти навичками ефективних психологічних методів впливу; прийомами 
конструктивних інтеракцій. Моделювати структуру конструктивних 
вербальних та поведінкових патернів по нейтралізації конфліктогенної 
ситуації. Враховувати кваліфіковані поради щодо організації подальших дій 
по розв'язуванню виявлених проблем в конфлікті з метою оптимізації 
ситуації, що склалася; реалізувати проблемно-тематичні пакети 
психотехнічних засобів в конфліктній інтеракції. 

Змістовий модуль 1 Експлікаційна модальність конфліктології. 
Практичний дискурс конфліктології 

НЕ 1.1. Денатотація конфліктології в розрізі категоріального 
апарату. Концептуальні дескриптори феноменології конфлікту 

Передумови виникнення і формування конфліктологічних ідей. Предмет 
і завдання конфліктології. Галузі конфліктології. Зв’язок конфліктології з 
іншими науками. Історія становлення вітчизняної конфліктолоігії. Основні 
концепції сучасної зарубіжної теорії конфліктів. Становлення конфліктології 
як науки в Україні. Основні поняття та категорії конфліктології. Аналіз 
дефініцій «конфлікт» та «конфліктна ситуація» у сучасних теоріях. 
Характеристика конфлікту як соціально-психологічного феномену. 
Теоретико-прикладні підходи до вивчення проблеми соціального конфлікту. 
Проблема класифікації конфліктів в конфліктології. Основні типи 
конфліктів. Рівні прояву конфліктів.  

Аналіз структурних елементів конфлікту. Функції конфліктів. 



156 
 

Психологічний вплив конфліктів на учасників конфлікту та соціальне 
оточення. Універсальна понятійна схема експлікації конфлікту. 

НЕ 1.2. Етіологічні дескриптори виникнення конфліктів. Аналіз 
динаміки конфлікту 

Об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення конфліктів. Особистісні 
причини конфліктів: низька конфліктостійкість, дефіцит емпатії, 
неадекватний рівень домагань, акцентуації характеру та ін. Ситуативні 
причини виникнення конфліктів. Організаційно-управлінські причини: 
структурно-організаційні, функціонально-організаційні, особистісно-
функціональні, ситуативно-управлінські. Соціально-психологічні причини 
виникнення конфліктів: втрата та викривлення інформації, розбалансована 
рольова взаємодія людей, різний підхід до оцінки одних і тих самих подій, 
внутрішньогруповий фаворитизм, змагання, конкуренція. Аналіз динаміки 
конфліктів. Основні періоди і етапи у розвитку конфлікту: латентний період 
(перед конфлікт, відкритий період, після конфліктний період). Фази 
протікання конфлікту за Т.Ішмуратовим, А.Анцуповим, А.Шипіловим. 
Ескалація конфлікту. Ознаки ескалації конфлікту. Динаміка різних видів 
конфліктів. Залежність тривалості конфлікту від опонентів, що приймають в 
ньому участь, від умов, в яких розвивається конфлікт. Особливості 
кримінальних конфліктів. Частота конфліктів. 

НЕ 1.3. Аналіз основних психологічних технологій керування 
конфліктами 

Прогнозування та профілактика конфліктів. Технологія попередження 
конфліктів: зміна свого відношення до ситуації, зміна своєї поведінки, 
способи і прийоми впливу на поведінку опонента. Методи 
психопрофілактики і психокорекції конфліктів (соціально-психологічні 
умови профілактики конфліктів; соціально-психологічний тренінг, 
індивідуальне психоконсультування, аутогенне тренування, посередницька 
діяльність психолога, самоаналіз своєї поведінки у конфлікті). Алгоритм 
керування конфліктом. Умови і фактори конструктивного вирішення 
конфліктів: етапи вирішення конфліктів, стратегії виходу із конфлікту. 
Врегулювання конфлікту шляхом залучення третьої сторони (медіатора). 

Змістовий модуль 2. Експлікаційна модальність змістовно-
типологічної інтенції конфліктів 

НЕ 2.1. Концептуально-прикладна парадигма внутрішньо-
особистісних та міжособистісних конфліктів. 

 Загальна характеристика внутрішньоособистісного конфлікту. Зміст та 
структура внутрішньоособистісного конфлікту. Концептуальні підходи до 
розуміння внутрішньоособистісного конфлікту: внутрішньоособистісний 
конфлікт як суперечність між найсуттєвішими тенденціями особистості, як 
необхідна умова розвитку самосвідомості і як захист «Я-образу» у ракурсі 
сучасних теорій особистості.  

Причини, функції та основні види внутрішньоособистісних конфліктів. 
Особливості перебігу внутрішньоособистісного конфлікту. Психологічні 
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умови попередження та вирішення внутрішньоособистісних конфліктів: 
ірраціональний та раціональний. Розв’язання внутрішньоособистісних конф-
ліктів з погляду різних психологічних шкіл та напрямів. Міжособистісний 
конфлікт як соціально-психологічний феномен. Типологія міжособистісних 
конфліктів. Причини виникнення міжособистісних конфліктів у різних 
сферах людської взаємодії. Стадії розвитку і розв’язання міжособистісного 
конфлікту (за Л.А.Петровською): початок (усвідомлення конфлікту), аналіз 
конфліктної ситуації, вибір оптимального стилю взаємодії, заключний етап 
(обговорення результатів взаємодії з точки зору задоволення потреб 
опонентів). Шляхи попередження та вирішення міжособистісних конфліктів. 
Наслідки міжособистісних конфліктів: зняття емоційної напруги, перебудова 
ставлення до опонента, перебудова системи міжособистісних стосунків у ці-
лому. Формування емпатії, рефлексії, толерантності як передумови 
попередження і розв’язання міжособистісного конфлікту. Технології 
нейтралізації емоційної напруги та формування атракції в опонента в 
міжособистісному конфлікті. Тренінг спілкування як умова попередження і 
розв’язання міжособистісного конфлікту. 

НЕ 2.2. Концептуально-прикладна парадигма сімейних та 
управлінських конфліктів 

 Поняття та основні характеристики сімейних конфліктів. Типи 
конфліктних сімей. Типові конфлікти подружжя та причини їх виникнення. 
Кризові періоди у розвитку сім’ї як фактор можливого виникнення 
конфліктів. Конфлікти у взаємостосунках «батьки-діти». Шляхи 
попередження, діагностування та вирішення сімейних конфліктів. 
Дефініційна модальність та види конфліктів в організації. Основні причини 
виникнення конфліктів в організаціях. Форми перебігу та поведінки 
особистості у конфлікті. Діяльність керівника по врегулюванню конфліктів. 
Принципи і методи подолання конфліктів в організаціях. 

Основна література до курсу: 
1. Андреев Б.Г. Конфликтология. – М., 1995. – С.10-103. 
2. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как 

предупреждать и разрешать конфликты: Учебное пособие. – К., 1996. – 104с. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебн. пособие для студентов вузов. 

Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 464с.  
4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2001. – 464с. 
5. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Курс лекций. – Ростов н/Д, 

1998.  
6. Конфликтология / Под ред. А.С.Кармина – С-Пб, 1999. – Гл.1. – С.13-

20. 
7. Конфликтология: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

С.260-267. 
8. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 

1995. – 304с. 
9. Ложкин Г.В., Повякель М.И. Практическая психология конфликта: 
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Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256с.. 
10. Лупьян Я.А. Баръеры общения, конфликты, стресс… – 2-е изд. доп. – 

Минск: Высшая школа, 1988. – 223с. 
 

ПП 3-29 Соціально-психологічний тренінг  
4 курс; 8 семестр; 108 год.; 3 год. на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: залік 
Курс “Соціально-психологічний тренінг ” покликаний дати теоретичні 

відомості й практичні навички з проведення психотренінгів, спрямованих на 
удосконалення процесу комунікації, підвищення її ефективності, засвоєння 
основних методів і прийомів ефективного спілкування. Він спрямований на 
усвідомлення учасниками себе в системі міжособистісного спілкування та 
взаємодіїї, що є невід`ємною складовою соціально-психологічної компетенції 
та оптимізацію міжособистісних стосунків. Особлива увага приділяється 
розвитку психологічних можливостей особистості, її соціально-перцептивних 
та комунікативних здібностей, усвідомленню звичних способів спілкування, 
аналізу помилок в міжособистісній взаємодії. Велика увага приділяється 
системі прийомів невербального спілкування, тренінгу сенситивності, 
відпрацюванню навичок оптимальної взаємодії та реагування. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоретичними аспектами такої 
групової форми роботи як тренінг, його основних видів та форм проведення. 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні оволодіти наступними 
компетенціями : 

Знати: основні психологічні характеристики, за якими визначають 
індивідуально-психологічні особливості клієнта; психологічні механізми 
впливу та взаємодії у повсякденному житті та роботі, що є пов`язаною з 
роботою практичного психолога; основні передумови ефективного 
спілкування, специфіку комунікативних проблем, способи їх подолання за 
допомогою психотренінгу, форми проведення та специфічний інструментарій 
психотренінгу, особливості комплектування та етапи розвитку групи, основні 
процедури і правило проведення психотренінгу; з метою ефективного 
формування та розвитку в подальшому соціально- психологічної компетенції.  

Вміти: достаньо точно визначати психологічний зміст тренінгової 
вправи; визначати та практично підбирати необхідний інструментарій; 
визначити специфічні комунікативні проблеми, здійснити відбір і 
комплектування групи, скласти програму і план проведення психотренінгу, 
обрати відповідні процедури і методики та застосувати їх, оцінити 
ефективність роботи тренінгової групи; провести заняття з заданої тематики 
в умовах тренінгової роботи. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи группових (тренінгових) 
форм роботи  

НЕ 1.1. Предмет, мета, завдання практичної психології в групових 
формах роботи  

Відмінність завдань практичної психології від теоретичної. Історичні 
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передумови становлення та оформлення групових форм роботи. Переваги 
групових форм над індивідуальними. Специфічні риси тренінгу. 

НЕ 1.2. Важливість групових норм як фактор згуртованості групи 
Визначення згуртованості як показника життєздатності групи. Поняття 

групових норм та правил. Характеристика найбільш поширених норм 
групової роботи. Фактори, які сприяють та обмежують групову 
згуртованість.  

НЕ 1.3. Формат групи: підбір учасників, кількісний, якісний склад
Питання використання діагностичних можливостей для підбору 

учасників в групу. Переваги та недоліки гомогенності-гетерогенності як 
якісної характеристики учасників групи. Кількісні показники – верхні та 
нижні обмеження. 

НЕ 1.4.Форми та методи тренінгової роботи  
Базові форми роботи – групова дискусія та рольові ігри. Характеристика 

групової дискусії. Характеристика видів рольових ігор.  
НЕ 1.5. Професійно важливі риси та здібності ведучого тренінгу.
Аналіз рис та здібностей групового ведучого. Характеристика можливих 

стилей ведення тренінгу. Ролі тренера за І.Яломом та Кратохвілом 
НЕ 1.6. Традиційна схема тренінгового заняття  
Характеристика окремих структурних елементів, їх особливостей та ролі 

під час проведення тренінгу. Очікування і оцінка результатів роботи 
тренінгової групи. Оцінка ефективності тренінгу спілкування. 

Змістовий модуль 2. Практичне оволодіння навичками вміннями 
спілкування в тренінговій роботі 

НЕ 2.1. 
Привітання учасників групи. Обговорення пропозицій щодо групових 

норм. Представлення кожного. Вправа «Знайомство». Обговорення підсумків 
знайомства. 

НЕ 2.2. 
Базові засоби психотренінгу. Композиція групи. Оцінка ефективності 

психотренінгу. Тренінгові вправи: “Інтерв’ю”, “Девіз”, “Подаруй квітку». 
НЕ 2.3. 
Самопізнання через розвиток комунікативних вмінь емпатичного 

слухання. Набуття досвіду діагностики себе шляхом звертання до іншого. 
Тренінгові вправи: “Розминка”, “Настрій”, “Емпатія”. 

НЕ 2.4. 
 Особливості невербального спілкування. Тренінгові вправи: “Передача 

предмету по колу”, “Робота в парах”, “Крокодил”. 
НЕ 2.5. 
Елементи психодрами. Релаксаційні тренінги. Тренінгові вправи: 

“Покажи емоцію”, “Продемонструвати знайомство”, “Записка зникнення”. 
НЕ 2.6. 
Групова дискусія, групове вирішення проблем. Групове розв’язання 

конфліктів. Тренінгові вправи: “Катастрофа”, “Червоне та чорне”. 
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НЕ 2.7. 
Рольові ігри, змагання. Ігрове моделювання ситуацій і станів. 

Психогімнастика. Тренінгові вправи: “Скульптура”, “Шукаю друга”, 
“Ритор”. 

НЕ 2.8. 
Тренінг комунікативності. Розгортання взаємодії, збереження автономії 

та незалежності в спілкуванні. Утримування позитивного настрою. 
Тренінгові вправи: “Телефон довіри”, “Так-діалог”, аналогічно можна 
провести “Ні-діалог”, “Мій портрет в сонячному промінні”. 

Основна література до курсу: 
1. Бараш Б.А. и др.. Методологические приемы усовершенствования в 

области психотерапии: Социально-психологический тренинг, 
тренинговые психологические группы, балинтовские группы.- СПб., 
1992. 

2. Берн Є. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп. – 
Екатеринбург, 2001 .- 352 с. 

3. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб.: 2002. – 
231 с. 

4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 
Учебное пособие. – М.: Изд-во “Ось-89”, 1999. – 176с. 

5. Груповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. - М., 
1990. 

6. Гуральський А. Тренінг творчості. – Львів, вид.ЛГУ , 1994 - 37с. 
7. Емельянов Ю.Н. Активные методы социального обучения. - М., 1985. – 

166с. 
8. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и 

развитие компетентности в обучении. - М., 1990. 
 

ПП 3-30 ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 
3 курс; 6 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю:залік 
Творчість являє собою істинно родову сутність людини, джерело 

розвитку і прогресу суспільства. Вільна творча самореалізація особистості 
веде до її розвитку і інтеграції, здійснення нею свого призначення, набуття 
вищого смислу існування. Разом з тим, створення під час реальної творчої 
діяльності суспільно-корисного продукту, генерування нових і оригінальних 
ідей, розв’язання різнопланових життєвих проблем і конфліктів веде до 
злиття цілей особистості і суспільства, робить творчу особистість справжнім 
багатством нації. Психологія творчості розкриває місце людини в соціальній 
групі, суспільстві, світі в цілому, сприяє пошукові смислу життя, реалізації 
потенціалу особистості. 

Основною метою курсу «Психологія творчості» є формування і розвиток 
творчого потенціалу студентів, ознайомлення їх з основними 
закономірностями, механізмами, правилами та прийомами творчої 
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діяльності., озброєння їх конкретними методами діагностики та активізації 
творчих здібностей, які вони можуть застосовувати як у своїй практичній так 
і педагогічній діяльності. 

У результаті вивчення курсу «Психологія творчості» студенти 
повинні знати: історію та сучасний стан проблеми теорії творчості, основні 
теоретичні концепції творчості і місце теорії творчості в системі наук, 
сутність, основні види і визначення творчості, основні методи дослідження 
творчості, зміст, структуру та основні етапи творчої діяльності, механізми, 
правила та прийоми творчої діяльності, основні властивості та риси творчої 
особистості, природу, сутність і основні критерії геніальності, методи 
активізації творчого потенціалу особистості і мистецтво вирішення проблем 
та конфліктів, сутність, специфіку дитячої творчості. 

Вміти: самостійно провести дослідження творчих здібностей 
особистості на кожному віковому етапі, застосовувати методи мозкового 
штурму, синектики, морфологічного аналізу та ін., застосовувати основні 
алгоритми, стратегії, стилі та прийоми вирішення конфліктів, застосовувати 
методи розвитку, творчих здібностей дитини від народження до молодшого 
шкільного віку, методи розвитку творчих здібностей в дошкільному віці, 
активізувати самостійну творчість школярів, навчати їх винахідницькій 
творчості і мистецтву вирішення проблем. 

  Змістовий модуль 1.Вступ до психології творчості 
Н.Е 1.1 ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ 
Основні теоретичні концепції творчості. Погляди на творчість у 

давньосхідній, давньогрецькій, римській і німецькій психології. Психологічні 
концепції творчості. Методи, які спрямовані на вивчення: продуктів та 
результатів творчості, процесу творчості, якостей і рис творчої особистості. 
Тести Дж.Гілфорда, Е.Торанса, С.Медніка 

Н.Е 1.2 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

Свідомість, підсвідомість і над свідомість у творчості. Структура 
психіки за Р.Ассаджолі. Сутність свідомості та самосвідомості та їх роль у 
творчому процесі. Прояви підсвідомості у творчості. Психологічне 
протікання творчого процесу. 

Н.Е 1.3 ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ, ПРАВИЛА ТА ПРИЙОМИ 
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Нейрофізіологічні механізми творчої активності. Структурно-
функціональна організація мозку. Взаємодія умовного рефлексу та 
домінанти. Сутність, генезис та специфіка соціально-психологічних 
механізмів творчості 

Змістовий модуль 2. Творча особистість 
Н.Е 2.1 ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ. 
Становлення інтегрально-особистісного підходу до творчості. Еволюція 

поглядів на проблему інтелекту. Креативність та інтелект. Інтелектуальна 
активність. Творча позиція особистості.. Сутність і основні концепції 
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мотивації. Потреби необхідності і росту. Індивідуально-психологічні 
особливості творчої особистості: риси темпераменту і здібності. Творчі 
здібності особистості. Формування рис характеру й особистості. Основні 
типології і класифікації особистості: зв’язки, відмінності і засади поділу. 
Поняття таланту і геніальності. 

Н.Е 2.2 ТВОРЧИЙ ДІАЛОГ ОСОБИСТОСТІ ЗІ СВІТОМ. 
Структура і сутність діалогічної взаємодії. Ознаки діалогічного 

спілкування. Види творчого діалогу. Механізми та прийоми творчого 
спілкування. Прийоми ефективного, розвиваючого спілкування. Творче 
самовдосконалення особистості як діалог з самим собою. Механізми творчої 
взаємодії з часом. Творчість і реклама. Погляди на природу гумору у 
філософії і психології. Почуття гумору як риса особистості. Основні теорії 
гри. Сутність і відмінні особливості гри. 

Н.Е 2.3 МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОСОБИСТОСТІ І МИСТЕЦТВО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ. 

Медитативні практики в класичній йозі, буддизмі та в основних 
релігійних течіях. «Некласичні» і сучасні медитативні практики. Творчість і 
магія. Пробуджені стани свідомості. Сутність та основні механізми 
медитації. Гіпноз і творчість. Наркотики і творчість. Проблема регуляції 
творчої діяльності. Сутність, структура і процедура проведення основних 
методів: мозкового штурму, сінектики, морфологічного аналізу. Допоміжні 
методи: методи контрольних питань, Фокальних об’єктів, асоціативне коло. 
Методична система Г.С.Альтшуллєра. Метод десятинних матриць пошуку 
Р.П.Повілейко. Методи творчого тренінгу В.А.Моляко. Діалогічні методи 
Г.Я.Буша. Творчий метод особистості як засіб ефективного вирішення 
проблем. Творче бачення світу. Сутність і причини конфліктів. Механізми 
творчого розв’язання конфліктів. 

Н.Е 2.4 ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ  
Теорії дитячої гри. Основні види дитячої гри. Сутність і структура 

сюжетно-рольової гри. Принципи періодизації вікового розвитку. Розвиток 
гри і творчості у немовляти. Гра і творчість в ранньому дитинстві. 
Особливості гри і творчості гри у дошкільників. Гра і творчість у молодшому 
шкільному віці. Гра і творчість у підлітковому і юнацькому віці. Теорії 
обдарованості. Сутність і види обдарованості. Основні принципи і правила 
організації гри та стимуляції творчості дитини. Ігри, спрямовані на розвиток 
творчого сприймання, творчого мислення. Ігрове рішення проблем. Розвиток 
здібностей до літературної та музичної творчості і до образотворчого 
мистецтва. Проблемне навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання. 
Засоби створення проблемних ситуацій. Творчі тренінги в сучасній 
зарубіжній та вітчизняній школі. Творчі ігри школярів. Навчання 
винахідницької творчості і мистецтву вирішення проблем. Активізація 
самостійної творчості школярів. Творчий вчитель. 

Основна література до курсу: 
1. Анисимов А.В. Информатика, творчество, рекурсия. - Киев: Наукова 
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думка, 1988.-224 с. 
2. Акофф Р. Искусство решения проблем. - М.: Мир, 1982. - 224 с. 
3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука /Теория решения 

изобретательских задач/. - М.: Сов. радио, 1979. - 175 с. 
4. Альтшуллер Г.С, Верткий И.М. Жизненная стратегия творческой 

личности // Как стать єрэтиком. - Петрозаводск: Карелия, 1991. 365 с. - С.9-
184. 

5. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 
личности. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1988. - 238 с. 

6. Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. - Киев: 
Вища школа, 1978. - 175 с. 

7. Атватер Й. Я вас слушаю. - М.: Экономика, 1988. -110 с. 
8. Афасижев М.Н. Западньїе концепции художественного творчества. -

М.: Высшая школа, 1990. -176 с. 
9. Басин Е.Я. Психология художественного творчества. - М.: Знание, 

1985. - 64 с. 
10. Белозерцев В.Й. Техническое творчество. - Ульяновск: Прив. кн. изд-

во,  1975.- 248 с.  
 
 
 
 
 
ПП 3-31 Психологія зрілості 
3 курс; 5 семестр; 72 год.; 2 год на тижд.; 2 кредити 
Мета курсу „Психологія зрілості” – забезпечити загальну теоретичну 

підготовку студентів у галузі вікової психології, бути основою для 
практичної роботи, пов’язаної з наданням  психологічного консультування й 
допомоги людям зрілого та похилого віку. 

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко 
використовуються психодіагностичні  та комп’ютерні технології, 
проблемне навчання, ділові та рольові ігри. 
Завдання курсу: ознайомити студентів із підходами основних шкіл 
психології до аналізу процесу дорослішання й старіння, з 
закономірностями цього процесу на трьох рівнях: особистісному, на рівні 
групи та суспільства; вивчити соціально-психологічні аспекти особистості 
дорослої людини та методами роботи з нею; актуалізувати та розвинути 
емоційно-ціннісне ставлення студентів до людей похилого віку, стійкий 
інтерес до соціально-психологічних проблем старіння; розвинути такі 
якості особистості, які мають для студентів – майбутніх психологів – 
професійне значення. 

На основі даного курсу студент повинен оволодіти такими 
компетенціями: 
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Знати: предмет, задачі й цілі психології зрілості; методи й методики 
психологічного дослідження актуального рівня пізнавальних процесів (уваги, 
пам'яті, мислення тощо) та особливостей розвитку зрілої особистості; 
теоретичні питання проблем дорослості та старіння; питання теорії 
становища людей похилого віку в суспільстві; 

Вміти: використовувати різні види й методи дослідження при вивченні 
власно психологічно-вікових і психологічно-соціальних особливостей зрілої 
людини, адаптації й соціалізації в пізньому віці;використовувати отриманні 
знання для професійного аналізу й розв’язання практичних психологічних 
задач в системі освіти, закладах соціального захисту й реабілітації. 

Володіти навичками: психологічної діяльності в галузі безпосередньої 
роботи з людьми зрілого віку; взаємодії та професійного спілкування з 
людьми зрілого й похилого віку; надання психологічної допомоги людині 
пізнього періоду в критичних життєвих ситуаціях та членам їх родини. 
проведення психологічного консультування та тренінгів; розробки 
рекомендацій по вдосконаленню особистості. 

Основний зміст дисципліни 
Змістовий модуль 1.  НЕ1.1Передумови виникнення психології дорослих. 
Предмет, мета й методологічні задачі акмеології та геронтології. Зв’язок 
психології зрілості й старіння з науками про людину і суспільство. 
Методи дослідження в психології зрілості й старіння.  НЕ1.2 Акмеологія як 
наука. Предмет і мета акмеології.  Геронтологія як наука. Предмет і мета 
геронтології.  Зв’язок психології зрілості й старіння з іншими науками: 
філософією, педагогікою, психологією, генетикою, соціальною психологією. 
Методи психології зрілості: а) загальнонаукові і методи суміжних наук; б) 
акмеометрия, акмеографія, акмеологічне проектування. НЕ1.3  Історичний 
характер вікової періодизації. Загальна характеристика поняття „вік”. Стадії 
розвитку дорослої людини. Огляд класифікацій. НЕ1.4 Стадії життя за 
К.Юнгом.  Фази життя /Перша фаза дорослості – двадцяті роки. 
Організаційна фаза. Друга половина тридцятих років. Третя велика фаза 
життя – сорокові роки. Початок п’ятидесятих років. Час після 56-ти./.  
Психологічний вік особистості. 
Змістовий модуль 2 НЕ.2.1 Розвиток психічних пізнавальних процесів у 
ранній дорослості. Критерії когнітивної зрілості в період ранньої дорослості. 
Особливості розвитку емоцій у період ранньої дорослості. Я-концепція в 
період ранньої дорослості (вплив умов цінності на Я-концепцію; Я-концепція 
і психологічний вік особистості; розвиток особистого Я: ідентичність, 
близькість і генеративність). Поведінкові особливості: професійна сфера; 
родина; сфера дозвілля. НЕ2.2 Загальна характеристика раннього дорослого 
віку.  Своєрідність розвитку психофізичних функцій у період ранньої 
дорослості.  Основні складові ментального досвіду особистості. Динаміка 
окремих інтелектуальних функцій (мислення, мовлення). Специфіка  
емоційного життя (кохання, особливості материнської та батьківської 
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любові). НЕ2.3 Сутність Я-концепції людини раннього дорослого віку.  
Особливості розвитку самосвідомості у ранньому дорослому віці.  
Зміни, що відбуваються в мотиваційній сфері особистості в період ранньої 
дорослості. Система цінностей на межі 30-річчя.  Становлення суб’єкта 
життєдіяльності й індивідуальності на етапі ранньої дорослості НЕ2.4 
Загальна характеристика зрілого дорослого віку. Соціальні контакти в період 
зрілості. Сім’я і сімейні стосунки в житті зрілої людини. Асоціальні явища в 
житті дорослої людини та їх вплив на особистість. Психологічні проблеми в 
зв’язку з віковими змінами в період зрілості. Різноманітність діяльностей і 
всіх форм соціальної активності.  Досягнення-найбільшої продуктивності 
праці. Розвиток Я-концепції. Особливості потребово-мотиваційної сфери 
дорослої людини, її інтереси і запити.  Особливості емоційної сфери у 
зрілому віці. 
Пізнавальна діяльність зрілої людини та її можливості.  Розвиток 
функціональних відношень як між окремими психічними процесами, їх 
структура та її залежність від характеру професійної діяльності та 
удосконалення в ній. 
 

Список основної літератури до курсу 
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акмеологии/Учебное пособие. СПб, СПбГУМП, Балт. Пед. академия, 
1998.- 180 с.  

6. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – 4-е изд., с изм. 
и доп. – СПб.: Свет. – С.496 – 575. 

7. Деркач А.А., Орбан Л.Э.  Акмеологические основы становления 
психологической и профессиональной зрелости личности. - М., 1995.  

8. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый 
менеджмент. Ч.I: Учеб.пособие. – К.: МАУП, 2002. – 280 с. 
(Акмеология С.165-200.) 

9. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 
2005. – С. 560 – 818. 

10. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – С.647 - 921. 
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11. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – С.342 – 459. 

 
 

 
 

ПП 3-33 ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
3 курс; 5 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Вирішення проблем духовного та державного відродження України 

потребує звернення до національних джерел етнопсихології, що сприятиме 
гуманізації міжнаціональних і міжособистісних відносин, осмисленню та 
передачі наступним поколінням того цінного, на якому тримається людство, і 
того, що складає неповторне обличчя кожного народу, етносу. 

Актуальність вивчення курсу “Етнопсихологія” обумовлена тим, що 
певна частина українського народу і досі перебуває в полоні старого 
етнополітичного мислення. Досить низький рівень етнополітичної, 
етнопсихологічної культури значної частини українського народу і молоді. 

Головна мета курсу – вивчення тенденцій етнопсихології людського 
буття, закономірностей формування, розвитку та характерних особливостей, 
взаємовідносин етнонаціональних спільнот, формування у студентів інтересу 
до національно-специфічних, національно-психологічних особливостей 
людини, представника певного етносу, історичного надбання українського 
народу, усвідомлення значення традиційних чинників для творчого 
самоусвідомлення та розуміння психології інших етносів. 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент в результаті 
вивчення курсу: 

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: 
принципи, методи та функції етнопсихології; основні наукові підходи до 
визначення поняття етнопсихології; визначення поняття етносу як сукупності 
етнічної свідомості, визначення поняття «національна самосвідомість»; 
особливості формування націоналістичної психології, визначення поняття 
етноцентру; підходи до вивчення психологічних особливостей етносу; 
етнопсихологічні характеристики основних етнічних груп України та 
національних меншин; етнопсихологічні особливості народів різних частин 
світу; визначення етнопсихіатрії, особливості психічних патології; 
визначення мови як етнокультурної цілісності. 

Вміти: визначити предмет етнопсихології; аналізувати етнічні та 
культурологічні особливості націй; визначати психологічну сутність і зміст 
національна ці характеру, параметри етнічної ідентичності; аналізувати 
причини стереотип стерео; визначати сутність культурних факторів 
психогенезу; аналізувати витоки національна ці характеру українців; 
аналізувати причини виникнення і сутність розбіжностей етнопсихологічних 
особливостей народів різних частин світу; аналізувати особливості впливу 
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культури на способи лікування психічно хворих; формулювати дяльнісну 
концепцію онтогенезу.  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади становлення та 
розвитку етнопсихології 

НЕ 1.1 ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ 
ЗНАНЬ 

Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології. Проблема 
предмету етнопсихології у вітчизняних та зарубіжних наукових концепціях. 
Сучасні уявлення про предмет етнопсихології.Поняття, предмет, об’єкт і 
зміст етнічної психології. Етнопсихологія і інші галузі знань.Методологічні 
основи етнопсихології. Принципи, методи та функції етнопсихології. 
Психологічна сутність основних понять етнопсихології. Основні завдання 
етнопсихології у сучасному суспільстві. 

НЕ 1.2. ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ І НАЦІЇ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ. 
ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНЦІВ 

Основні наукові підходи до визначення поняття “етнос”. Поняття етносу 
в концепції етногенезу Л.Гумільова. Теорія етногенезу Б.Поршнева. 
Психологічна характеристика етносу. Способи існування етносів. Етнічні 
процеси.Соціально-психологічна сутність поняття “нація”. Генеза націй. 
Етнічні та культурологічні особливості нації. Значення націй. Етногенез 
українського народу. Українська нація. 

НЕ 1.3 СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОСУ 
Психічний склад етносу як сукупність етнічної самосвідомості, його 

зміст і структура. К.Юнг про роль архетипів колективного несвідомого у 
формуванні психологічного складу етносу.Ментальність як інтегральна 
етнопсихологічна ознака нації, її структурні компоненти. Психологічна 
сутність і зміст національного характеру як основного компоненту 
психологічного складу нації.Національна самосвідомість: суть поняття, 
структура національної самосвідомості.Етнічна самосвідомість: суть та 
способи прояву. Проблема етнічної ідентичності. у різних психологічних 
школах. Параметри етнічної ідентичності та її трансформація. 

НЕ 1.4 ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОСУ 
Національні почуття особливості націоналістичної психології. Явище 

етноцентризму. 
Проблема етнічної установки в етнопсихології. Етнічні стереотипи, їх 

структура і зміст. Причини стереотипизації. Етнічні стереотипи і засоби 
масової інформації.Етнічні конфлікти. Поняття і форми етнічних конфліктів. 
Теорії виникнення етнічних конфліктів. Види і стадії етнічних конфліктів. 
Причини етнічних конфліктів. 

НЕ 1.5 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

Екологічний підхід у етнопсихології (Гапократ, В.Кузен, 
О.Кульчицький, М.Бердяєв). Проблема національної психіки в концепціях, 
що ґрунтуються на засадах біологічного підходу до етногенезу. Історичний 
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підхід у вивченні психологічних особливостей етносу (М.Костомаров, 
М.Данилевський).Соціально-економічний підхід у етнопсихології.Культурні 
фактори психогенезу та їх трактування з позиції діяльнісного підходу. 
Проблема життєдіяльності етносу. 

Змістовий модуль 2. Етно-культурні особливості представників 
різних народів. 

НЕ 2.1 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

Витоки національного характеру українців. Звичаї українського етносу. 
Етнопсихологічна характеристика основних етнічних груп України. 
Національні меншини в Україні та їх етнопсихологічна характеристика. 
Українська ментальність. Формування менталітету у молоді в 
посттоталітарному українському суспільстві. Національна ідея. Мова як 
етнокультурна цілісність і ознака українського етносу, її роль у 
національному вихованні. 

Національний інтерес – дійовий фактор єдності в українському 
суспільстві. 

НЕ 2.2 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
ОКРЕМИХ НАРОДІВ СВІТУ 

Етнопсихологічні особливості народів далекого і близького сходу 
(японці, китайці, араби).Особливості національного характеру народів 
північної Америки. Етнопсихологічна характеристика народів Європи 
(італійці, французи, іспанці, скандинави, норвежці, шведи, німці, 
англійці).Етнопсихологічні особливості народів Африки. 

НЕ 2.3 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ, НАРОДНО-
ЛІКУВАЛЬНА ПРАКТИКА ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА В РІЗНИХ 
КУЛЬТУРАХ  

Етнопсихіатрія як наука про особливості психічної патології у різних 
етносах. Універсальне та культуроспецифічне при визначенні понять 
психічної норми та патології. Уявлення про причини захворювання у різних 
культурах. Типи ліків у різних культурах. Знахар і шаман як лікарі. Народні 
психопрофілактичні та психогігієнічні засоби. Вплив культури на способи 
лікування психічно хворих.Психологія замовлянь українського етносу та їх 
використання в народно-лікувальній практиці. 

НЕ 2.4 МОВА ЯК ЕТНОФОРМУЮЧА ТА 
ЕТНОДИФЕРЕНЦІЮЮЧА ОЗНАКА ЕТНОСУ  

Мова як етнокультурна цілісність та універсальна система символів 
етнічного буття народу. Порівняльні дослідження взаємозв’язку мови і 
психіки : основні факти і проблеми. Етнопсихолінгвістична проблематика та 
діяльнісна концепція етногенезу.Формування української території та 
етномовної психології. Україномовна культура в історії українського етносу. 

 Основна література до курсу: 
1. Пірен М.І. Основи етнопсихології. – К., 1998.  
2. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. – К., 1999. 
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3. Баронин А.С. Этническая психология. – К., –2000.  
4. Баронин А.С. Этнопсихология. – К., - 2000. 
5. Стефаненко Т. Этнопсихология. – М., 2000. 
6. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. – СПб., 1996. 
7. Гнатенко П.И., Кострюкова Л.О. Национальная психология: анализ 

проблем и противоречий. – К., 1990. 
8. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1996. 
9. Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. – М., 

1982.  
10. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. : В 6-ти т. – М., 1982.– 

Т. 2. 
 

Дисципліни вільного вибору студента 
ПП 3-34 Психологічні проблеми спілкування 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 2 год. На тижд.; 2 кредити 
Всього - 54 години, з них: лекції – 14 годин (денна форма навчання) , 8 

годин (заочна форма навчання); семінарські заняття – 12 годин;   
самостійна  робота –   28   годин (денна форма навчання), 46 годин (заочна 
форма навчання). Кількість кредитів –  1,5. 

 
Основна мета навчальної дисципліни – формування у студентів 

наукових уявлень про процес спілкування, його структурні компоненти, 
засвоєння основних правил, технік спілкування.  

Засвоєння програми курсу «Психологічні проблеми спілкування» 
передбачає наявність попередніх компетенцій, сформованих на основі 
засвоєння змісту попередніх курсів: 

1. знання основ філософії, історії України, загальної психології, 
соціальної психології, вікової психології , психології особистості; 

2. знання тематичного, інформаційного забезпечення цих курсів.  
У процесі вивчення курсу «Психологічні проблеми спілкування» з метою 

розуміння змісту та проблем курсу передбачається формування низки 
компетенцій у слухачів курсу: 

• концептуальна (наукова) компетентність (розуміння теоретичних 
основ курсу); 

• інструментальна компетентність (володіння базовими професійними 
навичками); 

• інтегративна компетентність (здатність поєднувати теорію і 
практику); 

• контекстуальна компетентність (розуміння соціального, економічного 
і культурного середовища, в якому існує практика); 

• адаптивна компетентність (вміння передбачувати зміни в житті 
суспільства та бути готовими до них); 
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• компетентність в міжособистісній комунікації (вміння ефективно 
користуватися письмовими й усними засобами комунікації  в процесі 
взаємодії). 

Студент повинен мати уявлення про основні напрямки , підходи, теорії 
спілкування в психології та сучасні тенденції розвитку психологічних знань з 
даної проблеми. 

Студент повинен знати основні поняття курсу, історію виникнення 
дисципліни, методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими 
науками та дисциплінами, основні напрямки розвитку психологічних теорій 
спілкування, соціально-психологічні характеристики спілкування, теоретичні 
основи загальної теорії комунікацій, основні закономірності 
міжособистісного спілкування, техніки конструктивного спілкування, 
механізми взаємовпливу і взаєморозуміння, функції, засоби, структуру, види, 
рівні, стилі, стратегії спілкування, специфіка спілкування в родині, дефекти 
спілкування в сім’ї, спілкування з творчо обдарованими дітьми. 

Студент повинен вміти  виявляти і науково обґрунтовано 
інтерпретувати  соціально – психологічну проблематику в суміжних галузях 
науки і в конкретній області суспільної практики, оперувати понятійно-
категоріальним апаратом дисципліни;  використовувати прийоми 
ефективного слухання, перцепції та психологічного впливу, ефективно 
розв’язувати міжособистісні, групові та міжгрупові конфлікти й запобігати їх 
виникненню, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у 
колективі та в групах; давати рекомендації щодо формування нормального 
психологічного клімату в сім'ї і колективі, адекватно сприймати і ефективно 
впливати на членів групи, володіти комунікаційними навичками, уміти 
встановлювати контакт і формувати мотивацію, використовувати прийоми 
ефективного слухання і висловлювання. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома  змістовними модулями. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Психологічна природа спілкування 
 
НЕ 1.1. Психологічна природа спілкування  
Спілкування як одна із нагальних потреб людини. Структура спілкування. 
Функції спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як 
взаємодія. Спілкування як сприймання і розуміння один одного. 

 
НЕ 1.2. Проблема спілкування в різноманітних психологічних напрямках 
Біхевіоризм. Теорія «соціального научіння» та «соціального 
обміну».Когнітивізм.  
Рольова парадигма (символічний інтеракціонізм Дж. Міда, драматургічний 
підхід Е.Гофмана). Психоаналіз. Гуманістична психологія. 

 
НЕ 1.3. Основні закономірності міжособистісного спілкування  
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Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні. Ролі, позиції та настанови у 
спілкуванні. Види та рівні спілкування, їх класифікація та характеристика. 
Техніки конструктивного спілкування. Стилі спілкування чоловіка та 
жінки. 

 
НЕ 1.4. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет  
Поняття «мовленнєве спілкування» та «вербальна комунікація». Культура 
слухання. Культура говоріння. Значення переконуючого впливу в 
мовленнєвому спілкуванні.Вплив особистості на ефективність переконання. 
Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень. 

 
НЕ 1.5. Невербальне спілкування та культура поведінки  

 
Невербальне спілкування та культура поведінки. Поняття про невербальну 
комунікацію. Функції невербальних повідомлень. Класифікація 
невербальних засобів спілкування.  
Кінесика. Паралінвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. 
Контакт очей. Проксеміка. Невербальні засоби і культура спілкування та 
поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 

 
НЕ 1.6. Основні правила ефективного висловлювання та самовираження. 
Мова і мовлення як основний засіб спілкування  
 
Стилі спілкування та професійна діяльність. Вироблення оптимального 
стилю спілкування. Мовний етикет і культура ділової розмови. Мовні 
етикетні форми: звертання, вітання, комплімент, співчуття, прощання. 
Мовні штампи, що допомагають провести ділову бесіду.  Знакова система 
людини. Значення мови для розвитку особистості. Мовлення як засіб 
спілкування. Спроби вливу засобами мовлення.  Риторика – мистецтво 
красномовства. 

 
НЕ 1.7. Міжособистісне сприймання й розуміння людьми один одного  

 
Поняття соціального пізнання. Загальна характеристика міжособистісного 
пізнання. Механізми та ефекти міжособистісної перцепції. Значення 
стереотипізації, ідентифікації, рефлексії у міжособистісному впливу. 
Парадокси сприйняття людини людиною. 

 
НЕ 1.8. Емпатія у спілкуванні 
 

Прояви емпатії у спілкуванні. Емпатійне слухання. Вплив установки на 
процес спілкування. Значення уваги, пам’яті, уяви в процесі спілкування. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  2.  Психологічні особливості та проблеми 
у спілкуванні 
 
НЕ 2.1.Міжособистісна взаємодія  
 

Визначення поняття взаємодія  (інтеракція). Структура взаємовпливу. 
Механізм соціальної взаємодії. Ритуальна поведінка в міжособистісній 
взаємодії. Міжособистісна взаємодія в діловому спілкуванні та грі. 
Феномен особистого впливу. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. 

 
НЕ 2.2.Труднощі, бар’єри та деформації спілкування  
 

Труднощі  міжособистісного спілкування. Дефіцитне спілкування. 
Дефектне спілкування.  
Деструктивне спілкування. 

 
НЕ 2.3. Психологічні особливості спілкування в сім’ї  
 

Специфіка спілкування в родині. Дефекти спілкування в сім’ї. Спілкування з 
творчо обдарованими дітьми. 

 
НЕ 2.4. Публічний виступ та дискусія 

Механізми виникнення страху перед публічним виступом.  Підготовка до 
виступу перед аудиторією. Техніка публічного виступу. Початок виступу. 
Розвиток виступу і заволодіння увагою слухачів. Наочність як засіб 
ілюстрації й доказовості у публічному виступі. Дискусія. 

 
НЕ 2.5.Ефективне спілкування. Правила конструктивного 
спілкування  
 

Фактори успішного спілкування. Правила конструктивного спілкування. 
Правила активного слухання. Правила етикету спілкування. Правила 
спонукальної інформації. 
 
 

Список основної літератури: 
 
1. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии — три стратегии 

психологического воздействия // Общение и диалог в практике 
обучения, воспитания и психологической консультации: Сб. научных 
трудов. М., 1987.  

2. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать 
конфликты. М., 1992. 
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3. Куницына В. И., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное 
общение. СПб., 2001. 

4. Лабунская В. А. О «практичности» социальной психологии 
невербального общения // Психологический вестник. Вып. 1. Ч. 1. 
Ростов-на-Дону, 1996. 

5. Лабунская В. А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. 
Методы. Диагностика. Коррекция. М., 2001.  

6. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М., 1993. 
7. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000.  
8. Леонтьев А. А. Психология общения. Тарту, 1974. 

 

 
ПП 3-35 Психогігієна 
1 курс; 2 семестр; 108 год.; 2 год. на тижд.; 3 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета курсу «Психогігієна»: формування у студентів уявлень про 

психогігієну як науку, яка вивчає вплив умов життя та праці на психічне 
здоров’я людини і розробляє заходи профілактики психічних захворювань; 
знань про методи, принципи і завдання психогігієни, галузі її досліджень, її 
місце у системі психологічних наук, а також розуміння значення 
психогігієнічної функції у практичній роботі психолога; вироблення у 
студентів основних психогігієнічних навичок; розвиток ідей 
психопрофілактичної роботи; підвищення рівня психологічної культури. 

Компетенції якими має оволодіти студент при вивченні навчальної 
дисципліни: 

- студент має знати поняття, предмет, завдання та методи дослідження 
психогігієни як наукової галузі; поняття „психічне здоров’я” і „психологічне 
здоров’я”; рівні психологічного здоров’я людини; диференціацію чинників 
здоров’я: суб’єктивних і об’єктивних, сприятливих і несприятливих, залежно 
від вікових особливостей індивіда; методи діагностування й профілактики 
ситуацій та станів ризику; особливості функціонування сім’ї, у якій є 
психічно хвора людина;  

 - студент має вміти: опрацьовувати психопрофілактичні методики 
попередження розладів психологічного здоров’я; застосовувати психологічні 
методи регуляції психологічного здоров’я; вміти застосовувати 
психогігієнічні норми спілкування, праці (зокрема праці лікаря і психолога) 
та відпочинку; розробляти психопрофілактичні програми для різних вікових 
категорій  

Змістовний модуль 1  
«ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ ПСИХОГІГІЄНИ ЯК НАУКИ. 
ПСИХОГІГІЄНА І ПСИХОПРОФІЛАКТИКА» 

НЕ 1.1Поняття про психогігієну як науку. Поняття "психогігієна". 
Коротка історія розвитку психогігієнічних знань. Предмет і завдання 
психогігієни. Розділи психогігієни. Методи психогігієни. Міждисциплінарні 
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зв’язки. Рівні практичної психогігієни. 
НЕ1.2Поняття психічного та психологічного здоров’я. Поняття 

психологічного здоров’я. Його співвідношення з поняттями "баланс", 
"гармонія", "стресостійкість", "духовне здоров’я". Критерії психологічного 
здоров’я. Характеристика психологічно здорової людини. Рівні 
психологічного здоров’я. Поняття психічного здоров’я і психічної норми. 
Критерії психічного здоров’я. Співвідношення понять психічне та 
психологічне здоров’я і поняття адаптації. 

НЕ1.2Чинники психічного і психологічного здоров’я. Соціальне 
середовище як фактор детермінації психічного здоров’я. Емоційний комфорт 
і його зв’язок зі здоров’ям. Холістичний підхід до визначення чинників 
психічного здоров’я . Індивідуальні фактори ризику й санації. 

НЕ1.4Поняття про психо-профілактику. Поняття 
"психопрофілактика" і "превенція". Завдання психопрофілактики та її етапи. 
Взаємозв’язок психогігієни і психопрофілактики. Стратегії 
психопрофілактичних програм. Методи психопрофілактики. 

НЕ1.5Стани ризику Поняття та види психічних станів. Несприятливі 
психічні стани. Тензійні стани ризику. Активаційні стани ризику. Емоційні 
стани ризику. Самодопомога у подоланні депресивного стану. Тонічні стани 
ризику. Гострі кризові стани та допомога при них. Профілактика станів 
ризику. 

НЕ1.6 Ситуації ризику. Поняття ситуацій ризику . Загальна 
характеристика ситуацій ризикуХарактеристика екстремальних ситуацій. 
Стани, особливості поведінки та психофізичні реакції людей на екстремальні 
ситуації. Психопрофілактика у ситуаціях ризику. 

Змістовний модуль 1  
«СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗІ ПСИХОГІГІЄНИ» 

НЕ 2.1.Стресові ситуації у сфері праці. Поняття оптимальної 
працездатності. Природна динаміка працездатності. Втома і перевтома. 
Попередження професійної втоми. Робочий, професійний та організаційний 
стрес. Чинники і стани ризику у праці лікаря та психолога. Профілактика 
трудоголізму. 

НЕ 2.2.Ситуації та стани ризику у сім’ї та їх попередження. Сім’я як 
сфера найбільш значущих переживань індивіда. Порушення функціонування 
сім’ї. Сім’я як джерело психічної травматизації особистості. Сімейно-
зумовлені психотравмуючі стани. Сім’я як фактор, що визначає реакцію 
індивіда на психічну травму. Способи впливу сім’ї на травматизацію її 
члена.Шляхи вияву і профілактики сімейно-зумовлених психотравмуючих 
станів. Наявність психічно хворого у сім’ї як ситуація ризику. Психогігієна 
догляду за психічно хворим у сім’ї 

НЕ 2.3.Психогігієна дитячого віку Найбільш поширені порушення 
психологічного здоров’я у дітей. Чинники ризику порушення психологічного 
здоров’я дітей на ранніх вікових етапах розвитку. Прогноз психічного 
розвитку дитини при наявності в анамнезі біологічних та психосоціальних 
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чинників ризику. Диференціація груп психічного здоров’я школярів. Шляхи 
запобігання порушенням психологічного здоров’я у дитячому віці. 
Психогігієна навчання. 

НЕ 2.4. Психогігієна підліткового 175епресивніст психологічного 
здоров’я у підлітковому віці. Особливості формування особистості у 
підлітків та їх зв’язок зі станом психічного здоров’я. Психогігієна статевого 
життя. Підліткова 175епресивність: чинники, методи діагностики і 
профілактики. Шляхи запобігання порушенням психологічного здоров’я у 
підлітковому віці. Завдання психогігієни в оптимізації психічного здоров’я 
підростаючого покоління 

НЕ 2.5. Психогігієна молодого та зрілого віку Чинники 
психологічного здоров’я у молодому та зрілому віці. Необхідні життєві 
навички молодого віку як показник і запорука психологічної зрілості. 
Психогігієна сімейних стосунків. Психогігієна професійної діяльності. 
Психопрофілактика у ситуації втрати роботи. Саногенний потенціал 
особистості. Допомога дорослим у ситуації кризи. 

НЕ 2.6. Психогігієна старості Вікові завдання розвитку у похилому 
віці. Чинники психологічного здоров’я, пов’язані з віком. Криза «зустрічі зі 
старістю». Психопрофілактика психічних та психосоматичних розладів у 
похилому віці. Психогігієна праці та відпочинку людей похилого віку. 
Індивідуальна психологічна допомога літнім людям. Психологічна 
підготовка до виходу на пенсію. Шляхи забезпечення повноцінного життя у 
похилому віці. 

Основна література курсу: 
1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М., 1998. – С. 

217 – 268. 
2. Вітенко І.С. та ін. Основи загальної і медичної психології. – К., 1991. 
3. Клиническая психология /Под ред. М.Перре, У.Бауманна.- Спб., 2002. 

- С. 202 – 394; 476 – 487; 1157 – 1216; 1220 – 1257.  
4. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической 

устойчивости и психопрофилактики. – С-Пб., 2004.  
5. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. 

– М., 2005. – С. 203 - 227. 
6. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы: Справочник практического 

психолога – М., 2005.  
7. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию : 

В 2-х т. – М., 2000. 
 

ПП 3-36 Психологія бізнесу та підприємницької діяльності 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
 Мета викладання дисципліни: 
Забезпечити професійну підготовку студентів, які володітимуть 

глибокими знаннями з аналізу бізнесу на різних рівнях: психологічному, 
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соціально-психологічному та соціологічному; практичними навичками в 
галузі сучасної практичної психології, здатних до самостійної практично-
дослідницької, консультативної та психокорекційної діяльності.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни 

Знати: 
– предмет, задачі й цілі психології бізнесу; історію розвитку психології 

бізнесу  
– теоретичні питання бізнес-проблем;  
– питання теорії становища людей похилого віку в суспільстві; 
Вміти: 
– використовувати різні види й методи дослідження при вивченні 

власно психологічних особливостей персоналу та клієнта; 
– використовувати отриманні знання для професійного аналізу й 

розв’язання практичних психологічних задач в бізнес-системі. 
Володіти навичками: 
– психологічної діяльності в галузі безпосередньої роботи з людьми; 
– взаємодії та професійного спілкування з персоналом та клієнтами; 
– проведення психологічного консультування та тренінгів; розробки 

рекомендацій по вдосконаленню особистості. 
ЗМ 1. Основи психології бізнесу 

НЕ 1.1. Бізнес 
Бізнес як діяльність. Бізнес як соціокультурний інститут. Межі бізнесу.  
НЕ 1.2. Організація як інструмент бізнесу 
Організація на життєвому шляху бізнесмена. Системна модель 

організації. Людина в організації. Група в організації. 
НЕ 1.3. Прийняття рішення в бізнесі 
Психологічна природа процесу прийняття рішення. Індивідуальні 

розбіжності в прийнятті рішення. Етапи прийняття рішення. 
НЕ 1.4. Психологія успіху в бізнесі 
Успіх і успішна особистість. Індивідуальні уявлення про успішність і 

успішну людину. Мотивація досягнення як фактор успіху в бізнесі. 
ЗМ 2. Практична робота психолога в бізнесі 

НЕ 2.1. Індивідуальна діагностика. 
Ознайомлення з діагностичними методиками. Кроки постановки цілей. 

Розвиток особистісних якостей . 
НЕ 2.2. Робота з персоналом. 
Оцінка людського капіталу. Аналіз текучості кадрів на прикладах 

досліджень. 
НЕ 2.3. Робота з клієнтом. 
Психологічні аспекти роботи з постійними клієнтами: загальні правила 

та індивідуальний підхід. Психологічні аспекти взаємодії стратегії. 
Список основної літератури: 

1. Бардиер Г.Л. Бизнес-психология. – М.: Генезис, 2002. 
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2. Емельянов Е.Н., Поварницына С.В. Психология бизнеса. – М.: 
Армада, 1998. – С.17-57. 

3. Иванова Н.Л. Введение в психологію бизнеса: учебн. пособие / Н.Л. 
Иванова, Е.В.Михайлова, В.А.Штроо. – 2-е узд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 
2008. – С. – 10-60. 

4. Климов В.А. Введение в психологію профессионального 
самоопределения. – М.: Академия, 2005. 

5. Климов Е.А. Человек как субъект труда и проблемы психологии // 
Вопросы психологии. 1984. №4. – С. 5-14. 

6. Минз Г. Деньги и власть: история бизнеса. – М.: ИК Аналитика, 2002. 
7. Проблемы экономической психологи /отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. 

Купрейченко. Т.1. – М.: Ин-т психологи РАН, 2004. 
8. Самоукин А.И., Самоукина Н.В. Экономика и психология бизнеса. – 

Дубна: Феникс, 2001. 
9. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности как системы // 

Психологический журнал. 1980. Т.1. №3. – С. 33-46. 
 

ПП 3-37 ПСИХОЛІНГВІСТИКА 
4 курс; 7 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Мета курсу - познайомити студентів з особливостями прояву психіки 

особистості в процесі мовної діяльності. Вивчити механізми побудови 
речень, особливості-розвитку мови та мовлення в онтогенезі. Психологічні 
особливості сприйняття повідомлень. Психологічні аспекти ефективного 
мовленнєвого впливу.  

Вимоги до знань та умінь.  
Знати: психологічну характеристику мови як одного з основних видів 

діяльності людини; розумітися в основних теоретичних напрямках 
психолінгвістики; сучасний стан психолінгвістичних досліджень. 

Уміти: застосовувати теоретичні знання до аналізу мовленнєвої 
діяльності людини; організовувати грамотно свої мовленнєві звернення; 
ефективно впливати на оточуючих людей; здійснювати рекомендації по 
удосконаленню і підвищенню ефективності впливу газетного чи 
телевізійного звернення. 

Змістовий модуль 1. Мовлення як психолінгвістичний процес 
НЕ 1.1 ПСИХОЛІНГВІСТИКА ЯК НАУКА ТА ЇЇ МІСЦЕ СЕРЕД 

НАУК ПРО ЛЮДИНУ. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ПСИХОЛІНГВІСТИКИ 

Психолінгвістика як міждисциплінарна наука. Об'єкт і предмет 
психолінгвістики. Основні розділи психолінгвістики. Внутрішня структура 
психолінгвістики. Передумови (лінгвістичні та психологічні) її виникнення. 
Оформлення психолінгвістики в самостійну наукову дисципліну 

НЕ 1.3 МЕТОДИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ. СЛОВО ТА ЙОГО 
СЕМАНТИЧНА БУДОВА. 
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Метод визначення понять. Метод порівнянь. Метод класифікації. Метод 
формування штучних понять. Асоціативні методи оцінки семантичних полей. 
Вимірювання семантичних полей методом шкал. Експеримент в 
психолінгвістиці. Походження слова. Семантична структура та функція 
слова. Слово та «смислове поле». Категоріальне значення слова. Лексичні 
функції та валентність слів. 

НЕ 1.5 РОЗВИТОК ЗНАЧЕННЯ СЛІВ В ОНТОГЕНЕЗІ. РОЛЬ 
МОВЛЕННЯ В ФУНКЦІОНУВАННІ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 

Значення та смисл. Розвиток функції позначення слова. Розвиток 
значення слова. Розвиток понять. "Семантичні поля". Роль слова в організації 
сприйняття. Слово та вольова регуляція  

НЕ 1.7 СИНТАКСИЧНА ТА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗИ. 
Фраза як одиниця висловлювання. Структурний аналіз фрази. 

Формально-синтаксичний аналіз фрази та генеративна семантика. Складні 
форми мовленнєвих висловлювань. Основні засоби вираження відношень. 
Складні синтаксичні структури. Смислові інверсії. 

НЕ 1.8 РОЗГОРНУТЕ МОВЛЕННЄВЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА 
ЙОГО ПОРОДЖЕННЯ. ВНУТРІШНЯ ПРОМОВА. РОЗУМІННЯ 
МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ. 

Породження мовленнєвого впливу. Первинний семантичний запис. 
Внутрішнє мовлення. Формування розгорнутого мовленнєвого 
висловлювання. Розуміння компонентів мовленнєвого висловлювання (слово, 
значення, фраза). Розуміння смислу складного повідомлення (вплив смислів, 
виділення смислових ядерних структур). Імовірнісний підхід до розуміння 
повідомлення. Текст та підтекст. 

Змістовий модуль 2. Сутність та особливості мовленнєвого 
комунікативного впливу 

НЕ 2.1 МОВА ТА ДИСКУРСИВНЕ МИСЛЕННЯ. 
ПСИХОЛІНГВІСТИКА МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ: ШАБЛОНИ 
НЛП. 

Мова наукового тексту. Логічні конструкції мови. Слідування, 
деструкція та використання домінантної півкулі. Трансдериваційний пошук. 
Делеція граматична та неграматична. Номіналізація. Селекційні рестрикції. 
Невизначеність. Вбудовані питання та команди. 

НЕ 2.3 ПСИХОЛІНГВІСТИКА МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ: 
КОНСТРУЮВАННЯ ШАБЛОНІВ НЛП. ПСИХОЛІНГВІСТИКА І 
ОБРАЗ СВІТУ. 

Лінгвістичні процеси моделювання. Трансдереваційні феномени. 
Невизначеності. Вбудовані команди. Конверсійні постулати. Психологічна 
феноменологія образу світу. Структура образу світу та змістовне наповнення. 
Методи дослідження. 

НЕ 2.5 ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ: 
ПСИХОЛІНГВІСТИКА, ОСОБИСТІСТЬ, ЕТНОС, КУЛЬТУРА. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ МЕТОДОМ 
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СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ. 
Психолінгвістика та особистість. Етнос та психолінгвістика. Культура та 

психолінгвістика. Характеристика методу. Побудова вербального 
семантичного диференціалу на матеріалі російської та української лексики. 
"Казковий" семантичний диференціал. 

НЕ 2.7 СТЕРЕОТИПИ ТА РЕФЛЕКСИВНІ СТРУКТУРИ 
БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ 
СТРУКТУР БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ. ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ МОВЛЕННЄВОГО КОМУНІКАТИВНОГО 
ВПЛИВУ. 

Семантичний аналіз професійних стереотипів. Дослідження екологічних 
уявлень. Фразеологізми - особливі мовні форми фіксації значень. 
Дослідження категоріальної структури фразеологізмів методом кластерного 
аналізу. Типологія комунікативних впливів. Психосемантичний аналіз 
впливу газетних публікацій. Образ людини та ведучого на телеекрані. 

 
 Основна література до курсу: 
1. Белл Р. Т. Социолингвистика. М., 1980. 
2. Большой знциклопедический словарь: Язьїкознание. М., 1998 
3. Бзндлер Р., Гриндер Д. Шаблоньї гипнотических техник Милтона 

Зриксона с точки зрения НЛП. М., 1995,-232 с. 
4. Вьіготский Л. С. Мьішление иречь//Полн. собр. соч. Т. 2. М, 1982. [С. 

184 -295.] 
5. Леонтьев А.А. Основьі психолингвистики. М., Смьісл 1999. - 287 с. 
6. Лингвистический знциклопедический словарь. М., 1990 
7. Лурия О.Р. Язьік и сознание. М, 1979. 
8. Петренко В.Ф. Основи психосемантики: Учебное пособие. - М.: Изд-

во Моск. Ун-та, 1997. - 400 с. 
9. Аврорин В. А. Проблеми изучения функциональной сторони язика (к 

вопросу о предмете социолингвистики) Л., 1975 
10. Алпатов В. М. Япония. Язик и общество. М., 1988. 
 
 

 
ПП 3-38 ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я 
4 курс; 8 семестр; 54 год.; 2 год на тижд.; 1,5 кредити 

Курс «Психологія здоров'я» включає практику підтримки здоров'я 
людину від його зачаття до смерті. Її об'єктом з відомою часткою умовності 
є «здорова», але не «хвора особистість». 

Мета курсу: формування мотиваційних засад здорового способу 
життя; формування системи медико-психологічних умінь, на яких 
ґрунтується професійна діяльність медичного психолога; пропаганда 
знань у галузі психології здоров’я, підвищення психологічної 
компетентності і рівня культури здоров’я. 



180 
 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни»Психологія здоров’я»:  

- знати: поняття, предмет, завдання та методи дослідження психології 
здоров’я як наукової галузі; історію становлення та сучасний стан психології 
здоров’я; еталони здоров’я; види психічної саморегуляції;  фактори, які 
прискорюють і сповільнюють старіння;  методи розкриття творчого 
потенціалу особистості;  кодекс здоров’я. 

  - вміти: мвчитися самостійно; бути готовим до прийняття творчих 
рішень у практичній діяльності; діагностувати емоційні стани і властивості 
особистості; розрізняти вікові психологічні властивості особистості;  
здійснювати психологічний вплив на особистість у межах професійного 
спілкування. 

 
Змістовий модуль 1. 
Н.Е. 1.1ВСТУП ДО КУРСУ 
Предмет та завдання психології здоров'я як галузі психологічної науки. 
Історія становлення психології здоров’я. Психологія здоров'я як наука, 
взаємозв’язок з іншими галузями знань. Об’єкт, мета та завдання психології 
здоров'я. Здоров’я  як системне поняття. Методи досліджень у психології 
здоров’я. 
Н.Е. 1.2. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
ОСОБИСТОСТІ 
Чинники які впливають на здоров’я людини та здоровий спосіб життя. 
Поняття та значення адаптації в психічному здоров’ї. Соціально-
психологічна дезадаптація. Поняття стресу та психологічні фактори 
нормалізації стрессу. Патогенна поведінка людини та роль саногенного 
мислення. 
Н.Е. 1.3. ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОГІГІЄНУ 
Предмет і завдання психогігієни. Історія розвитку психогігієни. Основні 
розділи психогігієни. Вікова психогігієна. Педагогічна психогігієна. 
Психогігієна праці і побуту. Психогігієна сім’ї  і сексуального життя. 
Психогігієна спорту. Психогігієна колективного життя. Психогігієна 
професійної діяльності медичних працівників. 
Н.Е. 1.4.ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХІЧНОГО ТА 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
Поняття соціально-психологічної профілактики. Форми, методи та напрямки 
психопрофілактичної роботи. Профілактична робота шкільного психолога. 
Психопрофілактична робота служби сім’ї. Профілактична робота служби 
профорієнтації та працевлаштування. 
 
Змістовий модуль 2. 
 
Н.Е. 2.1.ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПСИХІЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО  
ЗДОРОВ’Я 
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Психологічна корекція. Групова психокорекція. Переваги групової форми 
психологічної роботи. Тренінг. Тренінг розв'язання проблем. 
Комунікативний тренінг. 
Н.Е.2.2.САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 
ЗДОРОВ’Я 
Концепції та види психічної саморегуляції. Самовиховання, самоаналіз та 
самооцінка. Аутогенне тренування. Релаксація. Медитація. Особливі стани 
свідомості. 
Н.Е.2.3.ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У 
РІЗНИХ  
ВІКОВИХ ГРУПАХ 
Профілактика психічного здоров’я дітей дошкільного віку. Труднощі 
адаптації дитини до умов дошкільного закладу. Психогігієнічні аспекти 
нервово-психічних порушень у дітей дошкільного віку. Дитячі страхи. Роль 
та профілактика психічного здоров’я у підлітковому віці. Особливості 
тривожності сучасних підлітків. Алкоголізм та наркоманія у підлітковому 
віці. Актуальні проблеми психологічного забезпечення психічного та 
фізичного здоров’я студентів. Профілактика психічного здоров’я у 
дорослому та похилому віці. Надійність професійної діяльності. 
Психологічна адаптація людини до пенсійного статусу. Особистість і 
здоров'я літніх людей. Особливості прояву депресії у людей похилого віку. 
Н.Е.2.4.ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я 
ОСОБИСТОСТІ 
Поняття про ґендер як соціокультурний конструкт. Роль статевих 
стереотипів у формуванні психічного здоров’я. Ґендерні особливості 
психічного здоров’я. 
Н.Е.2.5.ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я У ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Основні завдання та напрями роботи медпрацівників у збереженні 
психічного та психологічного здоров’я населення. Характерні риси 
спілкування медичного працівника і хворого. 
 
Основна література до курсу: 
1. Азарных Т.Д., Тыртышников И.М. Психическое здоровье (вопросы 
валеологии): Учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный 
институт; Воронеж: МОДЭК,1999. – С.10. 
2. Ананьєв В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные 
основы психологии здоровья. – СПб: Речь, 2006. – 384 с.  
3. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. 
— К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. — 302 
с. 
4. Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. Психологія здоров’я людини/ 
За ред. І.Я. Коцана. – Луцьк:РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2009. – 316 с.  
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5. Лісова О.С. Психологія здоров’я: Навчально-методичний посібник. – 
Чернівці, 2001 
6. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова.- 
СПб.: Питер, 2003. – 607 с.: ил. – (Серия «Ученики для вузов»). - Библиогр.: в 
конце раздела. - Алф. покажч.: с. 599- 606. – ISBN 5-318-00668-Х 
7. Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Практичний зошит з психології 
здоров’я. –                                             Чернівці, Книги – ХХІ. -  2009. – 50 с. 
8. Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров’я: Навчальний 
посібник.–                                             Чернівці, Книги – ХХІ. - 2009. – 294 с. 
9. Чабан О.С.,Ящук В.Т. Психічне здоров’я. - Тв., 2008. – 480 с.  
 
ПП 3-39 Психологія спорту 
2 курс; 4 семестр; 72 год.; 2 год на тижд.; 2 кредити  

Психологічні механізми самоорганізації, саморегуляції та 
цілеспрямованої поведінки в умовах загальної діяльності. Актуалізація 
резервних можливостей спортсменів для забезпечення високих особистісних 
спортивних досягнень. Закономірності ефективного формування рухових 
навичок, способи досягнення високих показників витривалості, 
координованості рухів та спритності. 

Мета дисципліни «Психологія спорту»  - засвоєння психологічних 
особливостей тренувань, змагальної та післязмагальної діяльності як різних 
етапів психологічної підготовки, мобілізації та відновлення психічних та 
фізичних сил спортсмена. Ролі психологічної підготовки спортсмена в 
розвитку його професійних якостей. Групової взаємодії в умовах змагань і 
тренувань. 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу: 

знати: 
-короткі відомості з історії психології спорту; 
-визначення предмету, завдання та методи психології спорту; 
-структуру та види людської діяльності; 
-пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, 

мовлення, увагу, уяву та їх специфіку прояву у спортсменів; 
-сутність і закономірності розвитку особистості, її структуру, 

індивідуально-психологічні властивості особистості спортсмена 
(темперамент, характер, здібності); 

-особливості та структуру емоційно-вольової сфери особистості 
спортсмена та тренера; 

-основи спілкування, соціально-психологічні основи управління 
спортивними колективами. 
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-теоретичні та природні проблеми психології спорту; 
-проблеми формування психологічних команд, їх специфіку; 
-диференціально-психофізіологічні аспекти спортивної діяльності. 
вміти: 

- розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів; 
- діагностувати емоційні стани і властивості особистості спортсмена; 
- розрізняти вікові психологічні властивості особистості спортсмена; 
- регулювати професійне спілкування в системі міжособистісних 

взаємин в спортивній команді з урахуванням вікових та індивідуально-
психологічних особливостей; 

- здійснювати психологічний вплив на особистість у межах 
професійного спілкування. 

- планувати роботу спортивного психолога в спортивному колективі на 
основі знань основних аспектів психології спортивної діяльності; 

- проводити психологічний контроль при управлінні тренувальною і 
змагальною діяльністю спортсменів; 

- застосовувати методи психодіагностики в спорті. 
 
Змістовий модуль 1. Предмет завдання та методи ПС 
НЕ 1.1. Предмет і завдання спортивної психології 
Предмет спортивної психології. Виникнення і розвиток спортивної 
психології. Спортивна психологія в системі наук. Завдання спортивної 
психології. 
НЕ 1.2. Психологічна характеристика спорту як виду діяльності. 
Соціальні функції спортивної діяльності. Структура спортивної діяльності. 
Психологічні особливості тренувальної та змагальної діяльності. 
Передзмагальне психічне напруження. 
НЕ 1.3. Методи психології спорту. 
Організаційні, емпіричні. Експериментальні, інтерпретаційні. 
 
Змістовий модуль 2. Психологічні засади теорії спорту 
НЕ 2.1.Механізми психомоторики, системні принципи  
Діяльність та активність у житті людини. Регуляція рухів у розвитку. 
Системні принципи і діяльнісний підхід. Способи аналізу організації 
психомоторики. Способи аналізу функціональних систем. 
НЕ 2.2. Психомоторика – елемент механізму творчості. 
Сутність психомоторики людини. Будова психомоторики. Механізми 
регуляції дій 
НЕ 2.3. Функції та регулятори психомоторики. 
Функції психомоторики. Регулятори психомоторної дії. Критерії 
психомоторної майстерності. 
 
Змістовий модуль 3. Психічні стани в спорті 
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НЕ 3.1. Індивідуально-типологічні особливості психічних станів 
спортсменів 
Види психічних станів. Ідеальний психічний стан. Вимоги різних вдів спорту 
до нервової системи. Прогнозування ефективності діяльності спортсмена 
НЕ 3.2. Психічні стани та властивості особистості в спорті. 
Інд. – особистісні відмінності спортсменів. Психічні стани та властивості 
особистості. Стійкість спортсменів до стресових станів. 
НЕ 3.3. Психогігієна спорту  
Невротичні реакції тривожного очікування. Невротичні реакції пересичення. 
Невротичні реакції протесту. Іпохондричні реакції. 
 
Змістовий модуль 4. Регуляція психічних станів у спорті 
НЕ 4.1. Регуляція стану психічної готовності спортсмена 
Психологічна підготовка в спорті. Психічна готовність спортсмена. Психічна 
регуляція стану спортсмена. 
НЕ 4.2. Методи регуляції психічного стану  
Методи психічної регуляції. Психічне тренування в спорті. 
НЕ 4.3. Мистецтво психічної регуляції поведінки 
Стан прилюдної самотності. Вольова підготовка спортсмена. 
 
Основна література до курсу: 

1. Гиссен Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты 
психопрофилактической работы в спортивных командах. – М.: ФиС, 1990. – 
192 с. 

2. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и 
спорта. - К.: Вища школа, 1985. – 312 с. 

3. Гуменюк Н.П., Шерцис Б.М. Психогигиена спортивной деятельности.- К.: 
Вища школа, 1978. – 72 с. 

4. Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів. – К., 112 с. 
5. Клименко В.В. Психологія спорту. – К.: МАУП, 2007. – 432 с. 
6. Комісарик М.І., Леко Б. А., Чуйко Г.В. Основи психології спорту. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 400 с.  

7. Методики психодиагностики в спорте / Под ред. В.Л.Марищук, 
Ю.М.Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К.Серова. – М.: Просвещение, 1990.- 256 с. 

8. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 
культуры. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 335 с. 
 

 
ПП 3-40 Психотехніки особистісного росту 
2 курс; 3 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Основною метою курсу є знайомство з основними техніками 

особистісного росту, демонстрація можливостей їх використання та 
практичне відпрацювання цих технік студентами на собі. 

Даний курс розроблений в рамках практичного опанування існуючими 
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психотехніками особистісного зросту, а тому проводиться у тренінговій 
формі.  

Тренінг особистісного росту спрямований на розвиток особистості 
студентів, сприяє їхньому особистісному зростанню і максимальному 
використанню свого потенціалу в житті й професійній діяльності. 

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання: 
• ознайомлення студентів з: 
- основними психотехніками особистісного росту; 
- методологічними і теоретичними основами дисципліни; 
• засвоєння студентами основних понять дисципліни та психотехнік, 

правил і їх використання у вирішенні професійних завдань; 
• формування у студентів: 
- професійно-значуших якостей особистості студентів-психологів 
-  формування життєвих та кар'єрних планів, коректування ціннісних 

орієнтацій; 
• розвиток компетенцій: 
- адекватного розуміння самого себе і здійснення корекції самооцінки; 
- уміння і потреби в пізнанні інших людей, гуманістичного відношення 

до них; 
- емоційної стійкості в складних життєвих ситуаціях; 
- уміння переборювати життєві труднощі; 
• збагачення досвіду взаємин з студентами групи (як модель взаємин з 

клієнтами, пацієнтами, колегами); 
• стимулювання пізнавального інтересу студентів до самопізнання, змін 

та самореалізації. 
На основі курсу «Психотехніки особистісного росту» студент 

повинен мати наступні компетенції: 
- оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, 
- володіти основними методами, що використовуються в ході тренінгу 

особистісного росту (групова дискусія, рольова гра, психогімнастичні й 
медитаційні вправи); 

- володіти основними індивідуально-орієнтовані техніки самопізнання і 
самовдосконалення. 

- підбирати основні техніки для клієнтів зорієнтованих на проблеми 
особистісного розвитку; 

- використовувати саморегуляційні техніки на собі та іншому. 
- брати на себе відповідальність за прийняті рішення щодо 

саморозвитку. 
ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Психодіагностика рівня особистісного росту 
Н.Е. 1.1. Вступ до курсу «Психотехніки особистісного 

росту».Діагностика рівня розвитку особистості.  
Н.Е. 1.2.Психологічний аналіз життєвого шляху(Життєві події, 

Психологічний вік). 
Н.Е.1.3.Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери (Вірування, Бажання, 
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Обов’язки). 
Н.Е.1.4.Аналіз впевненості в собі та особливостей власних агресивних 

форм поводження (Вчинок). 
Н.Е.1.5.Аналіз позитивності мислення та творчого потенціалу 

особистості. 
Н.Е.1.6.Здатність переборювати складні життєві ситуації і вирішувати 

внутрішні конфлікти. 
Н.Е. 1.7.Аналіз взаємин особистості з оточуючими. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психотехніки змін особистості 
Н.Е. 2.1.Методики розробки особистих планів. 
Н.Е. 2.2.Розвиток усвідомлення власної особистості. 
Н.Е. 2.3.Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери. 
Н.Е.2.4.Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних форм 

поводження. 
Н.Е. 2.5.Розвиток позитивності мислення та творчого потенціалу 

особистості. 
Н.Е. 2.6.Розвиток уміння переборювати складні життєві ситуації і 

вирішувати внутрішні конфлікти. 
Н.Е. 2.7.Взаємини особистості з оточуючими (вибір супутника життя). 
Список рекомендованої літератури: 
1. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика. М.: "REFL-book", 

1994. (або будь яке інше видання) 
2. Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравиться жить или психология 

личностного роста. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 2004. – 352 с. 
3. Козлов Н.И. Формула личности – СПб.: Питер, 2000. – 368 с. 
4. Козлов Н.И. Формула успеха, или философия жизни эффективного 

человека. – АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2002. – 304 с. 
5. Леви В.Л. Искусство быть собой. (Издание второе, переработанное и 

дополненное). М., «Знание», 1977. 208 с. 
6. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод.посібник: У 2 ч./ 

Ред.рада: В.М. Доній (голова) … та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч 1: Теорія і 
технологія життєтворчості. – 392 с. 

7. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод.посібник: У 2 ч./ 
Ред.рада: В.М. Доній (голова) … та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч.2: Життєтворчий 
потенціал нової школи. – 936 с. 

8. Петрасинський З. Пізнай себе. / Пер.з польс. В.І.Романця. – К., 
Рад.школа., 1988. – 192 с.  

9. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод.посібник / 
Ред.рада: В.М.Доній (голова) … та ін. – К., 1996. – 792 с. 

10. Бах Р. Чайка Джонатан Ливингстон. Иллюзии. Перев. С англ. – К.: 
«София», 2001. – 224 с. 
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ПП 3-41 Психологія роботи з персоналом 
3 курс; 6 семестр; 72 год.; 2 год. на тижд.; 2 кредити 

Форма контролю: залік 
Мета викладання дисципліни - розкриття психологічних 

закономірностей роботи з людьми (персоналом) в структурі організації, 
підприємства, колективу, вміння встановлювати стосунки, виходити з 
конфліктних ситуацій, ознайомлення з основними вимогами Трудового 
законодавства України стосовно персоналу організації.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 
компетенцій: знання про зміст та психологічні особливості роботи з 
персоналом; структуру та основні складові психологічної готовності 
керівника до взаємодії з персоналом;особливості різних стилів керівництва та 
їх ефективність; соціальні-професійні ролі працівників та особливості 
професійної деформації; умови забезпечення позитивної мотивації 
працівників; психологічні методи дослідження психологічних аспектів 
роботи з персоналом; сутність і закономірності розвитку організацій їх 
структуру; основи спілкування, соціально-психологічні основи управління 
колективами. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями:  
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 Теоретичні основи психології роботи з персоналом 
НЕ 1.1. Психологія роботи з персоналом 
Предмет психології роботи з персоналом її завдання на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Блоки сучасної моделі роботи з персоналом. 
Корпоративна культура організації. Основні корпоративні культури: 
характерні риси й особливості. Етносоціальні особливості в Україні. 
Мотивація діяльності. Принципи мотивації трудової діяльності за 
Ф.Херцбергом 

НЕ 1.2. Формування персоналу організації 
Формування персоналу організації. Команда організації. Чисельність 

організації. Посадові інструкції. Типи керівників. Типи лідерів. Психологічні 
особливості підбору кадрів. Проведення співбесід. Типи співбесід 

НЕ1.3. Трудове законодавство України про персонал  
Трудовий договір. Випробовування при прийомі на роботу. Робочий час 

та час відпочинку. Праця жінок і молоді 
НЕ1.4. Психологія управління персоналом 
Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Соціальна структура персоналу 

та його компетентність. Проведення службового розслідування. 
НЕ 1.5. Імідж організації та особистості 
Імідж організації. Імідж працівника. Імідж керівника. Спілкування з 

персоналом 
НЕ 1.6. Ділове спілкування.  
Особливості ділового спілкування. Діловий етикет. Зони спілкування. 

Спілкування керівника з підлеглими як обмін інформацією. Умови 
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ефективної взаємодії в спілкуванні з персоналом  
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ. 2 

Методичні та практичні аспекти викладання курсу «Психологія 
роботи з персоналом 

НЕ 2.1. Методи психологічного впливу та маніпулювання людьми 
Методи маніпулятивного впливу. Поради керівникові. Поради по 

вихованню персоналу 
НЕ 2.2. Міжособистісні стосунки в команді.  
Міжособистісні стосунки, їх порушення. Стратегія поведінки в конфлікті 

(за Томасом).Психологічний клімат. Управління конфліктами 
НЕ 2.3. Професіограма працівника 
 Психологічна структура особистості та її компоненти. Структурні 

елементи особистості. Здібності та характер. Професійні якості працівника. 
Діагностика рис особистості 

НЕ 2.4. Гендерний підхід у роботі з персоналом 
Професійний відбір, вибір професії. Чоловік і жінка в організації. Вікові 

особливості персоналу. Типи темпераменту (за Айзенком), та їх врахування у 
психології роботи з персоналом 

НЕ 2.5. Психологія кар'єри 
Складові кар’єрного росту. Особистісний ріст. Піар в структурі 

кар’єрного росту. Психологія реклами 
Основна література до курсу:  

1. Авилов А. В. Рефлексивное управление, методологические 
основания. — М., 2003. — 232 с. 

2.  Бандурка А. М. и др. Психология управления. - Харьков-
Симферополь, 1998.  

3. Берк Д. Собеседование при приёме на работу: как преодолевать 
барьеры. М., Консэко - Х.Г.С, 1994. 

4. Богомолов А. Ю., Никитин В. Н. Конфликты в организациях; - М., 
2003.  

5. Бороздина Г. В. Психология делового общения. — М., 1999. 
6. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М.,Шкапова 

О.М. Управління персоналом: Навч.посібник, К.,2006-504 с. 
7. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент: Практикум. — М.: 

Гардарика, 1998. — 185 с. 
8. Дафт Р. Организации. Учебник для психологов и экономистов. — 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 352 с. 
9. Дуракова И. Б. Управление персоналом. — М., 1998. 
10. Горчакова В.Г.Прикладная имиджелогия. М., 2007 – 400с. 
11. Жариков Е. С. Психология управления. Книга для руководителя и 

менеджера по персоналу. — М.: МЦФЭР, 2002.—512 с. 
12. Крушельницька О.В,Мельничук Д.П. Управління персоналом К., 

2005  
13.  Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие.-
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М., 2000 
14. Купер Д., Робертсон Э. Психология в отборе персонала – СПб.: 

Питер, 2003. 
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ПІДГОТОВКА  
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

 «МАГІСТР» 
 

 Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні 
уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків 
(робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що 
передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.  

 Підготовка магістра здійснюється на основі освітньо-професійної 
програми (ОПП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за 
спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки 
магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-
економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну 
підготовку.  

 Особи, які успішно виконали програму підготовки магістра та пройшли 
державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про 
здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.  

Основою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«МАГІСТР» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича є нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу 
освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах»,Положення про ступеневу освіту, Положення 
Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної 
роботи студентів у вищих навчальних закладах»Положення про магістратуру 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
Положення про організацію педагогічної практики в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича. 

Відповідно до Положення про магістратуру в ЧНУ. 
Освітньо-професійна програма магістра (кожної спеціальностей в 

університеті) передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку. 
 Теоретична підготовка визначається навчальним типовим (робочим) 

планом спеціальності, в якому зазначається перелік основних навчальних 
дисциплін (загально університетських та професійно-практичних (фахових), 
до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми. 

Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 
(асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача 
вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання 
функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.  

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової 
діяльності за такими напрямами роботи: 

1) викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання 
базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх 
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викладання у ВНЗ; 
2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації 

виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи); 
4) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника. 
Завдання практики: 
- ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної діяльності 

викладача ВНЗ І- ІV рівнів акредитації; 
- оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, 

методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами; 
- організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності; 
- виконання магістрантом функцій: викладача фахових дисциплін 

спеціальності; молодого науковця; куратора студентської групи. 
Наукова підготовка передбачає організацію самостійної дослідницької 

діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання магістерської 
роботи.  

Науково-дослідницький модуль включає: 
- збір та опрацювання матеріалів з теми магістерського дослідження; 
- підготовка тез на студентську наукову конференцію; 
- підготовка наукової статті до фахового збірника; 
- консультування студентів із написання наукових доповідей, 

повідомлень, курсових робіт; 
- аналіз та підготовка відзиву наукового керівника курсової роботи 

студента; 
- узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі 

рукопису магістерської роботи; 
- подання науковому керівнику завершеного тексту магістерської 

роботи. 
Магістерська робота є кваліфікаційним науково-практичним доробком, 

що містить науково обґрунтовані теоретичні чи експериментальні 
результати, висновки та рекомендації і свідчить про спроможність студента 
самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань. 

Тематика магістерських робіт визначається випускною кафедрою, 
затверджується її рішенням і доводиться до відома студентів на початку 
навчального року. 

Студенту-магістранту надається право обирати тему, визначену 
кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 
розробки. 

Теми магістерських робіт пов'язані з напрямами основних науково-
дослідних робіт кафедри.  

Керівниками магістерських робіт є професори та доценти даної кафедри. 
Виконання магістерських робіт проводиться за індивідуальними 

планами, схваленими кафедрою. 
Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 

Державної кваліфікаційної комісії, затвердженої наказом ректора 
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університету у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку. 
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Кваліфікаційні вимоги до магістра психології  
Призначення магістра з психології визначається тим, що це фахівець, 

підготовлений для професійної діяльності у закладах освіти, медицини, 
установах, що займаються соціальною допомогою на промислових 
підприємствах, у галузі науки. Магістр з психології повинен володіти 
комплексом знань з фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, 
соціальної, педагогічної, клінічної психології, психодіагностики, 
консультування та ін.  Випускники вищого навчального закладу за 
кваліфікацією “магістр з психології” згідно із спеціалізацією будуть 
переважно працювати в таких галузях народного господарства, як: охорона 
здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове 
обслуговування; об'єднання громадян.  Важливим в діяльності фахівця-
психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов та 
режим життєдіяльності. Магістр готується до роботи в умовах ринкових 
відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в 
організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і 
реалізацією послуг, а також в органах державного управління, 
консультативних фірмах. 

У відповідності з сучасними вимогами суспільства магістр повинен мати 
високий рівень професійної підготовки, володіти глибокими знаннями основ 
наукового філософського світогляду, широкою ерудицією та культурою. 
Загальні вимоги до якостей магістра як соціальної особистості відображають 
гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою якої захист 
життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, 
залучення до досягнень світової культури, формування моральних і 
естетичних цінностей. Сучасний магістр повинен поєднувати широку 
фундаментальну науково-практичну підготовку, досконало володіти своєю 
спеціальністю, безперервно поповнювати свої знання, вміти на практиці 
застосовувати принципи наукової організації праці, володіти передовими 
методами керівництва студентськими колективами, навичками виховної 
роботи. 

Можна виділити такі компетенції, якими має володіти психолог-
магістр: 

магістр повинен знати: основи загальнотеоретичних дисциплін, в 
обсязі, необхідному для розв’язання психологічних, науково-методичних та 
організаційних керівних завдань; дисципліни психолого-педагогічного 
циклу: педагогіку та психологію вищої школи, психологію менеджменту, 
філософію освіти, проблеми професійного та особистісного росту викладача, 
методику викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому 
навчальному закладі; зміст та організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах, який здійснюється у різних формах (навчальні заняття, 
самостійні роботи, практична підготовка, контрольні заходи), видах 
навчальних занять (лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 
індивідуальне заняття, консультація); нормативні документи (закон України 
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“Про вищу освіту”), програми, підручники та методичні посібники; питання 
організації життєдіяльності студентських організацій та керівництво ними; 
сучасні вимоги до обладнання навчальних кабінетів та приміщень, засоби 
навчання та їх дидактичні можливості; основні напрямки та перспективи 
розвитку освіти та психологічної науки; принципи та прийоми відбору, 
систематизації, узагальнення та використання інформації, методику 
проведення наукової роботи, підготовки інформаційних та науково-
методичних матеріалів; основи юридичного права та наукової організації 
праці. 

магістр повинен вміти: використовувати одержані знання в галузі 
психології та методики для розв’язання соціально-психологічних, навчально-
виховних та науково-методичних завдань з врахуванням індивідуальних 
психолого-фізіологічних особливостей студентів, соціальних особливостей 
студентських колективів в конкретних психологічних ситуаціях; організувати 
навчально-виховну роботу, визначати ступінь та глибину засвоєння 
студентами програмового матеріалу, користуватися різноманітними 
методами, засобами і формами навчання, прогресивними прийомами 
керівництва навчальною та науковою діяльністю; використовувати 
навчально-лабораторне обладнання, інформаційні технології, технічні засоби 
навчання і сучасну обчислювальну техніку; аналізувати, узагальнювати та 
поширювати передовий психологічний досвід, систематично підвищувати 
свою професійну кваліфікацію, застосовувати раціональні прийоми пошуку, 
підбору та використання інформації, орієнтуватися в літературі, що 
видається з профілю підготовки та суміжних питань; здійснювати науково-
пошукову і методичну діяльність в галузі наукової організації праці; вести 
лекційну та пропагандистську роботу; постійно підвищувати професійний 
рівень, наукову кваліфікацію; повинен бути готовим забезпечувати високий 
науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному 
обсязі освітньої програми відповідної спеціальності. 

Психологічна практика є інтегруючим і стрижневим компонентом 
особистісно-професійного ставлення фахівця, який передбачає оволодіння 
різними видами діяльності і формування потреби професійного 
самовдосконалення через самопізнання, самовизначення студента в різних 
професійних ролях у реальних умовах. Практика проводиться в школах міста 
та інших організаціях в яких працюють кращі психологи. У ході практики 
студенти мають змогу ознайомитися з системою роботи психолога, 
діагностичною та консультативною роботою. До керівництва практикою 
залучаються кращі психологи, з боку факультету педпрактикою керують 
викладачі, які мають стаж практичної роботи психологом. Під час практики 
студенти проводять психодіагностичні обстеження, індивідуальні та групові 
консультації, виконують завдання з науково-дослідної роботи, проводять 
апробацію результатів власних курсових досліджень. Питання вдосконалення 
і проведення психологічної практики постійно знаходиться в колі уваги 
кафедри, вченої ради факультету. Всі види практик завершуються 
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підготовкою студентами документації, звітів та захистом на кафедрі, а також 
звітом відповідального за проведення практики від факультету. 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» 
Призначення  магістра з психології визначається тим, що це фахівець, 

підготовлений для професійної діяльності у закладах освіти, медицини, 
установах, що займаються соціальною допомогою на промислових 
підприємствах, у галузі науки. 
 Магістр з психології повинен володіти комплексом знань з 
фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, соціальної, 
педагогічної, клінічної психології, психодіагностики, консультування та ін. 
 Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією “магістр з 
психології” та “психолог” згідно із спеціалізацією будуть переважно 
працювати в таких галузях народного господарства, як: охорона здоров'я, 
фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове 
обслуговування; об'єднання громадян.  

 Сферами діяльності магістра з психології згідно з Державним 
класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96 можуть бути сфери 
освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, суспільної діяльності, 
діяльності у галузі спорту. 
Магістр з психології, підготовлений в залежності від своєї спеціалізації, може 
виконувати аналітичні, прогнозові, дослідницькі функції, вивчає існуючі та 
розробляє методи вивчення особистості, займається корекцією психічних явищ 
людини, пропонує та впроваджує рекомендації тощо оптимізації процесів 
трудової та навчальної діяльності, умов праці і відпочинку. Важливим в 
діяльності фахівця-психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до 
нових умов та режим життєдіяльності. 
    Магістр готується до роботи в умовах ринкових відносин і 
багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, 
незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і реалізацією 
послуг, а також в органах державного управління, консультативних фірмах. 
Магістр-психолог може обіймати посади, які вимагають самостійних 
досліджень, прийняття складних рішень, глибоких професійних знань для 
вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач. 

Підготовлений магістр-психолог може обіймати згідно з Державним 
класифікатором професій ДК 003-95 посади викладача вищого навчального 
закладу, наукового співробітника, консультанта психолого-медико-
педагогічної консультації, головного консультанта. 
 Підприємства, установи та організації повинні забезпечувати 
необхідні умови для використання фахівців у відповідності з отриманою 
кваліфікацією, згідно з чинним законодавством. 

У відповідності з сучасними вимогами суспільства магістр повинен 
мати високий рівень професійної підготовки, володіти глибокими знаннями 
основ наукового філософського світогляду, широкою ерудицією та 
культурою.Загальні вимоги до якостей магістра як соціальної особистості 
відображають гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою 
якої захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, 
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спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування 
моральних і естетичних цінностей. 

Сучасний магістр повинен поєднувати широку фундаментальну 
науково-практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, 
безперервно поповнювати свої знання, вміти на практиці застосовувати 
принципи наукової організації праці, володіти передовими методами 
керівництва студентськими колективами, навичками виховної роботи. 

 
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОКР «МАГІСТР» 
 

М1 Цивільна оборона 
5 курс; 9 сем.; 54 год.; 1 год. на тижд.; 2 кредити 

 
Мета курсу: навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях у 

мирний та воєнний час;  визначити засоби захисту населення; навчити 
основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в осередках 
ураження; вивчити систему заходів цивільної оборони на об’єктах народного 
господарства в надзвичайних ситуаціях щодо змісту роботи невоєнізованих 
формувань і служб цивільної оборони. На основі отриманих теоретичних 
знань і практичних умінь навчити оцінювати обстановку і відповідно діяти у 
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; ознайомити з організацією, 
методикою підготовки і проведення занять з ЦО з населенням і учнями 
загальноосвітніх шкіл. 

Основний зміст дисципліни: ЦО в сучасних умовах; надзвичайні 
ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей; 
оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях; захист населення у 
надзвичайних ситуаціях; організація навчання населення з ЦО; організація і 
проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим у надзвичайних 
ситуаціях; дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях. 

Основна література до курсу: 
1. Стеблюк М.І.  Цивільна оборона,    К. Знання – Прес, 2003. 
2. Губський А.І.   Цивільна оборона,    К. , 1995. 
3. Цивільна оборона.  За ред. В.С. Франчука. Львів, “Афіша”, 2000. 
4. Цивільна оборона  в установах та закладах освіти,  Тернопіль, 

“Манурівець”, 2002. 
5. Воробйов О.О. і спів.   Медицина катастроф.   Чернівці, “Прут”, 

1999. 
6. Воробйов О.О. і спів.    Цивільна оборона.    Чернівці, 2002. 
7. Миценко І.М., Мезенцева О.М.    Цивільна оборона,  Чернівці, 

Книги – ХХІ, 2004. 
8. Шоботов В.М.   Цивільна оборона. К. 2004. 
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М2 ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГА В ПРОФЕСЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
5 курс; 9 семестр; 27 год.; 1 год. на тижд.; 1,5 кредити 

Форма контролю: іспит 
Метою курсу “Емоційне вигорання психолога в професійній діяльності” 

є забезпечення повноцінної підготовки спеціалістів-психологів в різних 
сферах діяльності психологічної служби, які готові до можливих емоційних 
перевантажень, в яких сформовані (цілеспрямовані) відповідні знання, 
вміння, особистісні якості та професійні утворення необхідні для мінімізації 
та подолання емоційних труднощів професії. 

У результаті засвоєння курсу “Емоційне вигорання психолога в 
професійній діяльності” студент повинен оволодіти такими компетенціями:  

знати: етичні принципи роботи психолога-практика, основні 
нормативно-правові документи психологічної служби освіти України, мету і 
завдання даного курсу, які є правовою основою щодо охорони праці 
практичного психолога, основні фактори професійного вигорання, види 
професійної допомоги щодо попередження професійного вигорання;  

вміти: застосовувати етичні принципи роботи психолога-практика, 
досконало оперувати нормативно-правовими документами психологічної 
служби освіти України щодо охорони своєї професійної діяльності, 
встановлювати причини професійного вигорання, застосовувати підходи й 
різноманітні методи щодо попередження професійного вигорання. 

Основний зміст дисципліни  
Змістовий модуль І. 
НЕ1.1 Зміст і завдання курсу “Емоційне вигорання психолога в 

професійній діяльності” (Актуальність, мета, завдання даного курсу на 
сучасному етапі становлення психологічної служби України). 

НЕ1.2 Діяльність психолога-практика в різних видах надання 
психологічної допомоги особистості та етичні вимоги до особистісно-
професійних утворень (Психодіагностика. Особистісно-професійні якості 
психодіагноста. Психокорекційна робота. Особистісно-професійні утворення 
спеціаліста. Психотерапія. Особистісно-професійні якості психотерапевта. 
Психологічне консультування. Особистісно-професійні утворення 
психоконсультанта). 

НЕ1.3 Професійна специфіка діяльності психолога-практика (Роль 
професійних організацій, професійна підготовка психологів-практиків та їх 
особистісно-професійні утворення). 

НЕ1.4 Вимоги до професійної діяльності практичного психолога в 
різних освітніх закладах освіти України (Професійна діяльність практичного 
психолога в дошкільних навчальних закладах. Діяльність психолога-практика 
в загальних навчальних закладах. Діяльність практичного психолога в 
професійно-технічних закладах. Професійна діяльність психолога в 
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позашкільних навчальних закладах. Діяльність психолога-практика у вищих 
навчальних закладах). 

НЕ1.5 Нормативно-правові документи психологічної служби освіти 
України. Накази Міністерства освіти та науки України про психологічну 
службу освіти (Закони України, витяги із постанов Кабінету Міністрів 
України, накази (листи) Міністерства освіти і науки України. Положення про 
психологічну службу системи освіти України. Основні завдання 
психологічної служби системи освіти України. Планування діяльності, 
ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи 
освіти. Забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти. 
Тарифно-кваліфікаційна характеристика практичного психолога). 

Змістовий модуль ІІ. 
НЕ2.1 Основні фактори емоційного вигорання особистості. Професійна 

допомога та самодопомога при емоційному вигоранні (Особистісний, 
рольовий та організаційний фактори емоційного вигорання особистості та 
способи їх виявлення). 

НЕ2.2 Симптоми особистісного, фізичного, поведінкового та 
психологічного вигорання (Порівняльний аналіз різних видів вигорання, 
рівні та стадії вигорання, психодіагностограма вигорання та 
психотерапевтична робота). 

НЕ2.3 Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності 
практичного психолога Психологічні захисні механізми особистості 
(Емоціогенні фактори та їх безпосередній вплив на діяльність психолога-
практика, вплив емоційного вигорання на діяльність спеціаліста, техніки та 
прийоми щодо попередження професійного вигорання). 

НЕ2.4 Психічне здоров’я та захисні механізми особистості та їх вплив на 
професійну діяльність. Шляхи оптимізації психологічного здоров’я та 
психологічних захистів (Виникнення психологічного підходу до проблеми 
психічного здоров’я, концепція позитивного психічного здоров’я, багато 
фундаментальність психічного здоров’я, життєве середовище, захисні 
механізми особистості). 

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1994. – 236с. 
2. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – 

2-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 128с. 
3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 

303с. 
4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1968. – 340с. 
5. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – 

М.:Мысль, 2003. – 207с. 
6. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин 

профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 23с. 
7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби 
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освіти України / Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко. К.: Ніка-Центр, 2006. – 340с. 
8. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект, 2003. 

– 336с. 
9. Панок В. Реформування змісту, форм і методів підготовки 

практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики. - К.: Ніка-
Центр, 2002. – 268с.; 

10. Панок В.Г. Концептуальні питання підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації психологів-практиків // Практична психологія у 
системі освіти: Питання організації та методики. – К.: Ін-т систем. дослідж. 
Освіти, 1996. – 136с..; 

11. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. – К.: Ніка-
Центр. 2003. – 204с.; 

12. Чепелєва Н.В. Особистісна підготовка практичного психолога // 
Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – С.242-248. 

 
М3 Педагогіка та психологія вищої школи 
5 курс; 9 семестр; 108 год.; 2 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
Метою даного навчального курсу є ознайомлення студента, як 

майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями 
навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними 
психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого 
пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; 
теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-
педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до 
самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної 
освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній 
шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та 
методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних 
навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної 
діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації 
безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах 
сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський 
освітній простір. 

Після опанування змісту даної навчальної дисципліни студент повинен 
оволодіти наступними компетенціями: 

Знання:- специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та 
галузі професійної діяльності; понятійно-категоріального апарату 
інтегрованого навчального курсу; принципів, методів, форм організації 
педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасного 
стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіки 
застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливостей 
управлінської діяльності у ВНЗ; психологічних закономірностей психолого-
педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у 
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вищій школі. 
 - психолого-педагогічних основ діяльності основних підрозділів вищого 

навчального закладу; форм та методів організації навчально-виховної роботи 
у вищій школі України в контексті вимог Європейського освітнього 
простору, основних методів профорієнтації студентів; психолого-
педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методів і 
форм активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-
педагогічних характеристик педагогічної майстерності викладача; вікові 
особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості 
студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності 
формування і прояву Я-концепції студента; особистісних якостей викладача 
ВНЗ і професійних вимог до нього. 

Вміння: - проектувати елементи навчального процесу, зокрема 
навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального 
процесу;  

- організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх 
самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й 
проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, 
застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та 
методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку 
студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати 
управління ВНЗ; використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих 
навчальних закладів; організовувати виховну роботу зі студентами; 
здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; 
аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за 
рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову 
освітню систему.  

 Навчальним планом на вивчення інтегрованого курсу "Педагогіка та 
психологія вищої школи" передбачено 108год.(3 кредити), два модулі: 
модуль «Педагогіка вищої школи» та модуль «Психологія вищої школи», 
кожен з яких містить свої змістові модулі (ЗМ). Кожен змістовий модуль 
містить навчальні елементи (НЕ) – теми лекційних занять.  

Після вивчення дисципліни проводиться підсумковий модуль-контроль-
екзамен.. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ  

НЕ 1.1.Педагогіка вищої школи як наука .Предмет педагогіки вищої 
школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої 
школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими 
науками. Основи наукового педагогічного дослідження. Методологія і 
принципи організації наукового дослідження. Логіка педагогічного 
дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження.  

НЕ 1.2. Система вищої освіти в Україні. Структура вищої освіти в 
Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи 
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про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів. 
Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи розвитку 
вищої освіти України в рамках Болонського процесу. Болонський процес як 
засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України. 
Управління вищою освітою в Україні.  

Змістовий модуль 2 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

НЕ 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі.Сутність 
і структура процесу навчання у вищій школі. Основні ланки процесу 
навчання та їх характеристика. Функції навчання. Дидактика як галузь 
педагогіки вищої школи. Закономірності дидактики вищої школи. 
Характеристика принципів дидактики вищої школи. Структура діяльності 
суб’єктів навчального процесу.  

НЕ 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації.Зміст 
освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. 
Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи. 
Методи і засоби навчання у вищій школі. Особливості використання 
загальних методів навчання у вищій школі. Характеристика методів навчання 
за Ю.К.Бабанським. Засоби навчання у вищій школі.  

НЕ 2.3. Форми організації навчання у вищій школі.Характеристика 
основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, методика 
підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і 
проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і 
проведення. Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх 
підготовки і проведення. Самостійна робота студентів. Навчальна і 
виробнича практика у професійній підготовці фахівців. 

НЕ 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі.Поняття про 
педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій колі. Використання 
ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-модульна 
(рейтингова) система навчання у вищій школі. Інформаційні технології 
навчання у ВНЗ. 

НЕ 2.5. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок 
студентів.Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до 
організації контролю. Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий 
контроль. Методи контролю. Усний контроль. Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. Програмований контроль. Практична перевірка. Методи 
самоконтролю і самооцінки. Форми контролю знань, умінь і навичок 
студентів. Індивідуальна перевірка успішності студентів. Фронтальна 
перевірка. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Об'єкти оцінювання. Критерії і норми оцінювання успішності 
студентів. Рейтингова система оцінювання знань. 

НЕ 2.6. Виховна робота зі студентською молоддю.Суть процесу 
виховання. Поняття процесу виховання. Основні завдання виховання 
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студентської молоді. Етапи процесу виховання. Закономірності і принципи 
виховання. Основні напрями змісту виховання студентської молоді. 
Моральне виховання студентів. Правове виховання студентів. Екологічне 
виховання студентів. Естетичне виховання студентів. Фізичне виховання 
студентів. Шляхи реалізації змісту виховання студентів. Форми виховної 
роботи у ВНЗ. Методика виховної роботи куратора в академічній групі. 

Змістовий модуль 3 
УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ 

НЕ 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого 
навчального  закладу. Вищий навчальний заклад. Структура вищого 
навчального закладу та планування його діяльності. Управління навчально-
виховним процесом у ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих 
навчальних закладах. Студентське самоврядування у ВНЗ. 

МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ  
 ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ 
НЕ 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та 

методи психологічних досліджень. 
Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: предмет, 

завдання, зв’язок з іншими галузями психологічних знань. Принципи, методи 
та методики психологічних досліджень. Дослідницькі вміння викладача 
вищої школи. Виникнення психології вищої школи як нової галузі 
психологічних знань. Предмет, основні категорії та завдання психології 
вищої школи. Зв'язок психологи вищої школи з іншими галузями 
психологічних знань. Принципи, класифікація методів, та методик 
психологічного дослідження. 

НЕ 1.2 Загальна психологічна характеристика студентського віку та 
студентської групи 

Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої 
юності або ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. 
Типологічні особливості сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - 
один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця
 (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)  

 Змістовий модуль 2. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

І ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-
ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ 

НЕ 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою у навчально-професійній діяльності 

Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. 
Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку: а) 
професіоналізація пізнавальної сфери; б)формування мотиваційно-
професійної спрямованості особистості; в) розвиток «Я-концепції» як 
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показника професійного зростання; г) формування професійних здібностей. 
Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до 
професійної діяльності. Роль самовиховання в професійному зростанні 
студента. 

НЕ 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів. 
Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль 

мотивації в навчально-професійній діяльності. Організація самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчого 
потенціалу як майбутніх фахівців. Психологічні передумови і показники 
успішності студентів у навчально-професійній діяльності, причини 
неуспішності і шляхи їх усунення. 

НЕ 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з 
вищою освітою. 

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета, зміст, 
завдання виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей 
особистості та аналіз відповідних функцій виховання. Основні напрями 
реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх 
характеристика. 

НЕ 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-
виховним процесом у вищій школі. 

Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і 
об'єктивні можливості управління системою освіти. Психологічний аналіз 
функцій педагогічного управління.  

Змістовий модуль 3. 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

ВНЗ 
НЕ 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної 

діяльності та особистості викладача вищої школи. 
Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів 

ВНЗ. Психолого-педагогічна структура діяльності викладача.  
НЕ 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача 

зі студентами. 
Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне 

спілкування як форма контактної взаємодії. Труднощі та бар'єри в 
професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне 
спілкування, його психологічна характеристика. 

НЕ 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній 
взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення. 

Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх 
регулювання. 

Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного 
конфлікту.  

 Література 
1.  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: центр. 
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Навчальної літератури, 2003. – 316 с. 
2.  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с. 

3.  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 
2005. – 486 с. 

4.  Педагогіка вищої школи: Навч. посібник /За ред. З.Н.Курлянд. – К.: 
Знання, 2005. – 399 с. 

5.  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: 
«Академвидав», 2007. – 352 с. 

6.  Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації 
навчання. – К., 1993. 

7.  Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – 
К., 2005.  

8.  Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний 
аспект). - X.: Скорпіон, 2000. - 120 с. 

9. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у 
вищому навчальному закладі. - К., 1996 

10. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. 
В.Гнатюка, 2004. - 48 с. 

11. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в 
роботі куратора академгрупи. – К., 2007. – 304 с. 

12. Виховна робота зі студентською молоддю . Навч. посібник. – Одеса, 
2006. – 288. 

13. Виховна робота зі студентською молоддю. – Концепція виховної 
роботи. - Тернопіль, 2001. 

14. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою // 
Педагогіка і психологія. - 2002. - №3.  

15. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи К.: 2000, – 313с. 
16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования М.: 

2005. – 392 с. 
17. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (Практикум), – 

К.: 2008, – 333 с. 
 
 
 
 

М5  Методологія та методика наукових досліджень у ВШ 
5 курс; 9 семестр; 108 год. 2 год. на тижд.; 4 кредити  
Форма контролю: залік 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння знаннями, практичними 
навичками і вміннями з основ наукових досліджень.  

У процесі вивчення курсу в студентів будуть сформовані такі 
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компетенції: 
знати: науку як сферу людської діяльності; психологію та технологію 

наукової творчості; методологію та методи наукового дослідження; 
рганізацію та проведення педагогічних досліджень; магістерську роботу як 
кваліфікаційне дослідження; вимоги до змісту та структури та оформлення 
наукової (магістерської) роботи; підготовку публікацій, рефератів, доповідей; 

уміти: уміння планувати магістерське дослідження; здійснювати пошук 
та аналіз наукової літератури з теми магістерської роботи; визначати 
науковий апарат дослідження; здійснювати експериментальне дослідження 
та описувати його результати; робити висновки до магістерської роботи; 
оформляти результати наукового дослідження та публічно його захищати. 

Основний зміст дисципліни  
Змістовий модуль І. 
НЕ1.1 Програма наукового дослідження. (Наукове дослідження у 

психології. Методологія наукової психології. Поняття методології у сучасній 
науці. Методологічний простір наукової психології. Порівнева 
характеристика у методологічному просторі психології. Визначення 
проблеми). 

НЕ1.2 Дослідницький процес. (Психологія та технологія наукової 
творчості. Генезис науки та практики. Поняття наукової роботи).  

НЕ1.3 Види наукових робіт. (Класифікація наукових робіт. 
Методологічні вимоги до наукової роботи).  

НЕ1.4 Етапи та організація дослідження. (Організація наукового 
дослідження. Пошук та аналіз наукової літератури з теми магістерської 
роботи; Визначення наукового апарату дослідження. Основні етапи 
наукового дослідження. Вимоги до заголовка наукової роботи).  

НЕ1.5 План наукового дослідження та його види (Значення плану 
наукового дослідження. Структура плану наукового дослідження. Різновиди 
плану наукового дослідження).  

Змістовий модуль ІІ. 
НЕ2.1 Структура та зміст наукової роботи та її оформлення (Основні 

вимоги до структури наукового дослідження. Вимоги до змісту наукової 
роботи. Оформлення наукового дослідження). 

НЕ2.2 Оформлення вступу до наукової роботи, вимоги до нього. (Вступ 
як одна з найважливіших складових наукової роботи. Структурні компоненти 
вступу. Вимоги щодо оформлення вступу). 

НЕ2.3 Актуальність і новизна дослідження. Методи психологічних 
досліджень. Актуальність наукового дослідження. Новизна наукового 
дослідження. Практичне застосування наукового дослідження. Методи та 
принципи психологічних досліджень). 

НЕ2.4 Обґрунтування вибору методів дослідження та вимоги до них. 
Вибір методів дослідження. Вимоги до методів наукового дослідження. 
Поняття про пілотажне дослідження).  

НЕ2.5 Вимоги до основного змісту наукової роботи. (Структура 
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основного змісту наукової роботи. Теоретична частина наукового 
дослідження. Емпірична частина наукового дослідження. Констатувальний та 
формувальний експерименти). 

НЕ2.6 Висновки. Формулювання рекомендацій; (Вимоги щодо 
оформлення висновків та рекомендацій наукового дослідження. Практичне 
спрямування результатів дослідження. Оформлення цитат і списку 
літератури). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии. - М.: Наука, 1984. -448 с. 
2. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: 

методологія, методи, програми, процедури. Навчальний посібник для вищої 
школи,- К.: Наукова думка.- 1998. -226с. 

3. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та 
ін.: Підручник. К., 1999. -536 с. 

4. Основи психології: Підручник / За заг. Ред. О.В.Киричука, 
В.А.Роменця. - К.: 1999. - 632 с. 

5. Полонников А.А. Очерки методики преподавания психологии. 
Системно-ситуационный анализ психологического взаимодействия. - Мн.: 
ЕГУ, 2001. - 128 с. 

6. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. М.: 
Наука, 1983. – 326с. 

7. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології.- Київ, 
2003.- 204 с. 

8. Ткаченко ОМ. Принципи і категорії психології. - К.: Вища школа, 
1998. - 198 с. 

 
М6 Методика викладання психології у вищій школі. 
5 курс; 9 семестр; 54 год. 1 год. на тижд.; 2,5 кредити  

Форма контролю:іспит 
Метою курсу є розгляд питань методології викладання і розробки теорії 

навчання, виховання студентів в умовах вищої школи, розвитку в них 
творчих здібностей, оволодіння методикою викладання психології. 

У результаті вивченого курсу студенти повинні оволодіти такими 
компетенціями: 

знати: психологічні аспекти професійної діяльності викладача; 
методика викладання психології відноситься до числа педагогічних 
дисциплін і повинна опиратися на психологічні закони навчання і виховання; 
психологія навчання – це основа методики викладання психології не тому, 
що мова йде про викладання саме психології, а взагалі викладання в цілому, 
якого предмету це б не стосувалось; 

вміти: на практиці використовувати систему методів навчання 
психології; створювати нові прийоми ефективного навчання психології; 
планувати роботу психолога в дитячому колективі; проводити поточний 
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контроль знань студентів; застосовувати методи психодіагностики. 
Основний зміст дисципліни 
Змістовий модуль І. 
НЕ1.1 Методика викладання психології як наукова дисципліна. 

(Предмет методики викладання психології. Принципи побудови курсу 
методики викладання психології. Завдання курсу методики викладання 
психології. Методи та прийоми викладання окремих психологічних 
дисциплін (Методологічний апарат викладання навчальних дисциплін у 
ВНЗ.) .  

НЕ1.2 Використання наочності. Види наочності у викладанні 
психологічних знань. (Вимоги до оформлення та виготовлення наочності. 
Види наочності)  

НЕ1.3 Форми організації навчального процесу: лекції, урок, семінарське 
та лабораторне заняття. (Лекційна форма навчання. Методика читання лекції. 
Слухання і конспектування лекції. Практичні, семінарські і лабораторні 
заняття в навчальних групах. Методика підготовки та проведення цих занять. 
Види та принципи оформлення методичної документації). 

НЕ1.4 Дидактичний і психологічний аналіз різних форм занять 
психологічних дисциплін. (Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ. 
Форми організації навчання у вузі. Зміст навчання). 

Змістовий модуль ІІ. 
НЕ2.1 Психологія навчальної діяльності студента. (Навчальна діяльність 

та її структура. Навчальні задачі та навчальні дії. Формування навчальної 
діяльності. Психологія активних методів та форм навчання).  

НЕ2.2 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін. (Психологія активних методів навчання. 
Методи програмового навчання. Методи проблемного навчання. Методи 
інтерактивного навчання). 

НЕ2.3 Перевірка і оцінка результатів науково-пізнавальної діяльності 
студентів. (Контроль як навчальна діяльність студентів. Контроль і корекція 
навчальної діяльності студентів. Як скласти іспити. Оцінка результатів 
навчальної діяльності). 

НЕ2.4 Методична робота викладача психолого-педагогічних дисциплін. 
(Позаурочна робота викладача психолого-педагогічних дисциплін 
Методична робота викладача у ВНЗ. Кваліфікаційна характеристика 
психолога).  

НЕ2.5 Особливості написання магістерських робіт з психолого-
педагогічних дисциплін. (Вимоги щодо написання магістерської роботи. 
Структура і зміст наукової роботи з психологічних дисциплін). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии.- М.: ВЛАДОС, 

2001.- 304 
2. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. 
3. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д.: 
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Фенікс, 1999. – 416 с. 
4. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні 

принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с. 

5. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологи:Учебное 
пособие.- СПб.: Питер, 2005.- 250 с. 

6. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. — М.:УРАО, 
2000.—128с. 

7. Матеріали науково-практичного семінару «Кредитно-модульна 
система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації». - Львів: 
Вид-во «Львівська політехніка», 21-23 листопада 2003. – 111 с. 

8. Основи практичної психології: Підручник для вищих навчальних 
закладів освіти /Колектив авторів: В.Г.Панок, Н.В.Чепелєва, Т.М.Титаренко 
та ін. - К.: Либідь, 1998.-450 с. 

Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. 
Болонський процес у фактах і документах. -Тернопіль: Вид-во ТДПУ 
ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с. 

 
М7 Психофізіологія научіння. 
5 курс; 9 семестр; 108 год. 2 год. на тижд.; 4 кредити   

Форма контролю: залік 
Метою викладання дисципліни є: розглянути питання психофізіології 

учіння, зокрема, типи орієнтовної основи навчальних дій, умови формування 
пізнавальної мотивації учіння, механізми й закони научіння, психологічні 
основи формування навичок. Формування у студентів уявлень про 
фізіологічні та психічні механізми научіння, особливості умовних та 
безумовних рефлексів, процесів пам’яті.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни: 

 знати: вітчизняні і зарубіжні концепції учіння, психофізіологічну 
характеристику функціональних станів організму, психофізіологічну 
характеристику здібностей у навчальній діяльності, психофізіологічну 
характеристику стану гіпокінезії; 

вміти: на практиці формувати пізнавальну мотивацію в учінні; 
класифікувати навчальні дії; формувати самоконтроль та самооцінку; 
визначати рівні розвитку здібностей до навчання; застосовувати методи 
психодіагностики і корекції за умови неуспішності навчання. 

Основний зміст дисципліни 
Змістовий модуль І.  
НЕ1.1 Поняття учіння та научіння (Поняття про учіння та научіння 

Механізми і закони научіння). 
НЕ1.2 Психофізіологічна характеристика функціональних станів 

організму (Залежність успішного навчання, творчості від функціонального 
стану. Системні підходи до вивчення функціональних станів організм. 
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Нормальний, граничний і патологічний функціональні стани. Теорія 
функціональної системи за П.К. Анохіним).  

 НЕ1.3 Психологічні теорії учіння (Учіння як пізнавальна діяльність 
Зарубіжні концепції учіння. Вітчизняні теорії учіння).  

НЕ1.4 Роль аналітико синтетичної діяльності мозку у формуванні 
функціональних станів (Визначення корисності або шкідливості подразників. 
Розвиток чуттєво-конкретних узагальнених уявлень. Цілісність сприйняття 
інформації, опосередкування її у вищих відділах і лімбічній системі. Синтез 
фізичних параметрів стимулу і його інформаційного значення). 

НЕ1.5 Покомпонентний аналіз навчальної діяльності (Мотиваційний 
компонент навчальної діяльності. Орієнтовний компонент. Виконавський 
компонент. Рефлексивно-оцінюючий компонент. Змістовий компонент. 
Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності).  

Змістовий модуль ІІ. 
НЕ2.1 Психофізіологічна характеристика станів функціонального 

напруження (Стомлення як стан і захисна реакція організму. Пільність і 
відмінність функціонального напруження. Перенапруження як гранична 
межа між нормою і патологією. Перевтома як генералізований 
патофізіологічний процес). 

НЕ2.2 Психофізіологічна характеристика здібностей у навчальній 
діяльності. (Здібності як комплекси фізіологічних, морфологічних, 
психологічних, біохімічних та інших компонентів особистості людини. 
Значення наявності здібностей для формування психофізіологічного стану. 
Поняття навальності та її структура. Вікові особливості навчальності та їх 
діагностика). 

НЕ2.3 Психофізіологічні питання самоосвітньої діяльності (Сутність і 
рівні розвитку самоосвітньої діяльності)  

НЕ2.4 Психофізіологічна характеристика стану гіпокінезії 
(Психофізіологічні зміни при гіпокінезії Часткова гіпокінезія. Тривала 
гіпокінезія та її наслідки). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: 

Логос, 2000. – 384 с. 
2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология: Учебник. — СПб.: 

Питер, 2001. – 486с. 
3. Майдиков Ю. Л., Литвинова И. А., Казин Э. М., Панина Г. С. Основы 

психофизиологии. Теоретические и практические аспекты: Учеб. посо 
бие. — Кемерово.: Адм. обл. ИУУ, 1997. – 457с. 

4. Макаренко Н. В. Психофизиологические функции человека и 
операторский труд. — К.: Наук, думка, 1991. – 236с. 

5. Савчин М.В. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. – 
Дрогобич. – 142 с. 

6. Філіппов М. М. Функціональна діагностика: Навч. посіб. для студ. ф-
ту фіз. вихов. — К.: НТУУ "КШ", 2000. – 348с. 



211 
 

 
 
 
М 8 Екзистенційна та гуманістична психологія. 
5 курс; 9 семестр; 108 год. 2 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
Мета: забезпечення повноцінної підготовки спеціалістів-психологів в 

області теоретичних та практичних знань про найбільш сучасні напрямки 
психології, ознайомлення студента з основними принципами та категоріями 
сучасної екзистенційної психології, методами екзистенційного 
психологічного консультування та психокорекції.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни:  

знати: основні теоретичні положення гуманістичної та екзистенційної 
психології: принципи, критерії виділення, основні поняття; структурування 
гуманістичної психології від екзистенціалізму, динамічної, когнітивної 
психологій; 

уміти: використовувати набуті знання у прийомах психотерапевтичної 
роботи, розрізняти їх за походженням: які з них породжені гуманістичною та 
екзистенціальною психологією; застосовувати первинні навички практичної 
терапевтичної роботи в контексті гуманістичної та екзистенціальної 
психотерапії. 

Основний зміст дисципліни 
Змістовий модуль І.  
НЕ1.1 Історія створення та структура сучасної гуманістичної психології 

(Історія становлення гуманістичної психології. Структура гуманістичної 
психології) 

НЕ1.2 Диспозиційний підхід Гордона Оллпорта у психології 
індивідуальності (Біографічні відомості про фахівця; ідейні попередники та 
інтелектуальні впливи; система основних понять у даному напрямку; 
особливості психотерапії та закономірності особистісного зростання) 

НЕ1.3 Екзистенційна психологія Ролло Мея (Біографічні відомості про 
фахівця; ідейні попередники та інтелектуальні впливи; система основних 
понять у даному напрямку; особливості психотерапії та закономірності 
особистісного зростання). 

НЕ1.4 Гуманістичний підхід у клієнт-центрованій психотерапії Карла 
Роджерса (Біографічні відомості про фахівця; ідейні попередники та 
інтелектуальні впливи; система основних понять у даному напрямку; 
особливості психотерапії та закономірності особистісного зростання). 

НЕ1.5 Статус теорії самоактуалізації Абрахама Маслоу в гуманістичній 
психології. Трансперсональна психологія (Біографічні відомості про фахівця; 
ідейні попередники та інтелектуальні впливи; система основних понять у 
даному напрямку; особливості психотерапії та закономірності особистісного 
зростання. Трансперсональна психологія).  
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Змістовий модуль ІІ. 
НЕ2.1 Логотерапія Віктора Франкла (Біографічні відомості про фахівця; 

ідейні попередники та інтелектуальні впливи; система основних понять у 
даному напрямку; особливості психотерапії та закономірності особистісного 
зростання).  

НЕ2.2 Сучасні представники логотерапевтичного напрямку (Біографічні 
відомості про фахівців; ідейні попередники та інтелектуальні впливи; 
система основних понять у даному напрямку; особливості психотерапії та 
закономірності особистісного зростання).  

НЕ2.3 Сучасна екзистенціальна психотерапія (І.Ялом, Дж.Бюдженталь). 
(Біографічні відомості про фахівців; ідейні попередники та інтелектуальні 
впливи; система основних понять у даному напрямку; особливості 
психотерапії та закономірності особистісного зростання).  

НЕ2.4 Сучасна вітчизняна гуманістична психотерапія (християнська 
психотерапія Б.С.Братуся, О.Ф.Бондаренко, розуміюча психотерапія 
Ф.Є.Василюка, гуманістична психотерапія О.С.Кочаряна). (Представлення 
вітчизняної традиції у гуманістично-психологічному напрямку; основний 
зміст християнської традиції (Б.С.Братусь, О.Ф.Бондаренко), розуміючого 
підходу Ф.Є.Василюка та клієнт-центрована психотерапія О.С.Кочаряна. 
Психологія смислу Д.О.Леонтьєва). 

НЕ2.5 Основні постулати екзистенціальної і гуманістичної психології 
(Порівняльний аналіз гуманістичних та екзистенційних теорій). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Х.: Фоліо, 

1996. – С. 27-87. 
2. Бюджентал Дж. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер, 2001. – 239 

с. 
3. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. – М.: 

МГППУ; Смысл, 2003. – 240 с. 
4. Мэй Р. Проблема тревоги. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.- 326 с. 
5. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современ-

ная практика и применение. – М.: Психотерапия, 2007. – 560 с. 
6. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ ст. – К.: Либідь, 

1998. – 989 с. 
7. Холл К., Гарднер Л. Теории личности. – М.: КСП+, 1997. – 432 с. 
8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с. 
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1989. – 436 с. 
10. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 1999. – 576 с. 
11. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – 575 с. 

 
 
М9 Психологія соціальної поведінки особистості 
5 курс; 9 семестр; 108 год.; 3 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: іспит 
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Мета навчальної дисципліни: розкриття основних законів, мотивів 
стилів та тактик поведінки особистості у суспільстві.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни:  

знати: що таке соціальна поведінка, соціальний розвиток, соціалізація, 
мотив, мотивація; типи стереотипів та причини їх виникнення; психологічні 
теорії мотивації; класифікації потреб та мотивів, лідерських здібностей, 
стилів керівництва; закономірності формування потребнісно-мотиваційної 
сфери людини в онтогенезі та в різних видах поведінки і діяльності;  

вміти: проводити психодіагностичні методики; виявляти соціально-
психологічні чинники, що впливають на стиль поведінки людини. 

Основний зміст дисципліни  
Змістовий модуль I. Поведінка людини в соціумі  
НЕ1.1 Психологічні особливості соціалізації особистості. Людина і 

соціум: особливості соціалізації особистості. Механізм соціалізації: соціальні 
статуси і соціальні ролі.  

НЕ1.2 Соціальні експектації і нормативна поведінка (Соціальна 
взаємодія і соціальні експектації. Прийняття ролі як нормативний процес. 
Міжособистісні комунікації і соціальні експектації. Психологічні механізми 
функціонування звичаїв і норм. Нормативність як фактор регуляції 
соціальної взаємодії. Нормативна регуляція і конфліктна поведінка. Способи 
нормативного регулювання). 

НЕ1.3 Мотиваційний контекст поведінки (Психологічні особливості 
мотивації. Поняття про мотив і мотивацію. Мотивація – чинник успіху 
діяльності та мотивування. Процесуальний і результативний компоненти 
мотивації. Мотиви і цілі. Спонукальний вплив цілей. Структурні особливості 
мотивації. Стадії формування мотиву. Функції).  

НЕ1.4 Емоційний контекст поведінки (Пізнавальний і суб'єктивний 
компонент емоцій. Полярність як характеристика почуттів. Відображувальна 
функція почуттів. Комунікативна функція почуттів. Форма емоційних станів. 
Пристрасть як особлива форма емоційних переживань. Стрес і екстремальні 
впливи). 

НЕ1.5 Види та ієрархія мотивів (Види мотивів. Ієрархія мотивів).  
НЕ1.6 Поведінкові бар’єри (Поведінкові бар'єри і їхнє виникнення. 

Емоційні бар'єри. Суб'єктивний бар'єр спілкування. Бар'єр процесу 
спілкування. Соціальні бар'єри. Соціально-психологічні бар'єри. 
Організаційно-психологічні бар'єри). 

НЕ1.7 Соціальні диспозиції. Соціальні стереотипи поведінки (Структура 
соціальних диспозицій та внутрішньо групова стабільність. Ієрархічна схема 
регуляції поведінки. рівні диспозиційної структури. Параметри 
взаємостосунків особистості. Причини та типи стереотипів. Феномен 
стереотипізування та його умови. Соціальна домінанта, стереотипізація, 
ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія і каузальна атрибуція). 

НЕ1.8 Девіантна поведінка (Залежна поведінка. Агресивна поведінка. 
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Соціальне аутсайдерство. Делінквентна поведінка. Антисоціальна 
особистість. Суїцидальна поведінка). 

Змістовий модуль II. Поведінка людини в групі  
НЕ2.1 Малі соціальні групи та їх динаміка (Історія досліджень малих 

групп.  
Методологія дослідження групп. Механізми групової динаміки. Рівні 

розвитку малої групи. Механізм розвитку). 
НЕ2.2 Психологічний клімат групи. Колективність як феномен групи 

(Поняття психологічного клімату. Сутність психологічного клімату групи. 
Групова згуртованість і сумісність. Групова сумісність і спрацьованість). 

НЕ2.3 Психологічний клімат групи. Стихійна поведінка в группах 
(Ознаки психологічного клімату. Кліматичні зони у відносинах між людьми. 
Колективність і спільна діяльність. Параметри зацікавленості в справах 
колективу. стихійна поведінка в групах. Види натовпу. Чинники виникнення 
масової паніки. Процес циркуляції слухів). 

НЕ2.4 Специфіка лідерства і влади (Сприйняття лідера групою. Функції 
лідера. Ерозія влади. Прагнення до влади внаслідок її реалізації. Ресурси 
влади. Сфери влади. Теорії мотивації влади . Типологія лідерства). 

НЕ2.5 Влада і лідерство (Специфіка лідерства. Лідерство і Влада. 
Типологія лідерства. Лідерство і стиль керівництва. Лідерські здібності). 

НЕ2.6 Лідерство і стиль керівництва. Лідерські здібності (Лідерство і 
стиль керівництва. Діагностика лідерських здібностей. Розвиток лідерства. 
Врахування інтересів групи і неформальне лідерство. Інтеграція лідерів. 
Усунення деструктивного лідерства).  

НЕ2.7 Особливості комунікативної взаємодії (структура і стратегія). 
(Спілкування як комунікативна діяльність. Вплив менеджера). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Андриенко Е. В. Социальная психология.–М.: Изд. Центр 

«Академия», 2000. – 264с. 
2. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ 

мыслей. Учебное пособие. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576с. 
3. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 

1995. – 304с. 
4. Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.– 208.с. 
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. пос. – Івано-

Франківськ: «Плай», 2001. – 695с. 
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448с. 
7. Психология: Учебник/ Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер, 

2000. – С.325 – 381. 
8. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. – К.: Магістр – 

S, 1999. – 168с. 
Урбанович А.А. Психология управления: Учеб. пособие.–Мн.: Харвест.,-
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2002.-640с. 
 
 

М10 Основи психокорекції. 
5 курс; 9 семестр; 108 год. 2 год. на тижд.; 4 кредити 

Форма контролю: залік 
Мета: забезпечити професійну підготовку студентів, які володітимуть 

глибокими знаннями з концептуально-прикладних дискурсів та практичними 
навичками в області сучасної практичної психології, здатних до самостійної 
практично-дослідницької діяльності, консультативної, психокорекційної, 
психотерапевтичної інтервенції.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни:  

знати: основні концепти категоріального апарату психологічної 
корекції; базові проблеми психокорекційної інтервенції; концептуально-
прикладні дескриптори психокорекційної інтервенції в парадигмі провідних 
психотерапевтичних дискурсів;  

уміти: в процесі практичної діяльності реалізовувати методологічно-
організаційні принципи та концептуально-прикладні засоби, що 
використовуються психологічною корекцією; прецизійно кристалізувати 
проблематику клієнта та моделювати психокорекційні заходи на основі 
одержаної психологічної інформації; добирати конкретний психотехнічний 
інструментарій з метою корекції виявлених порушень. 

Основний зміст дисципліни  
Змістовий модуль І. Концептуально-прикладна парадигма 

психологічної корекції. Експлікаційна модальність психологічної 
корекції. Особливості організації та реалізації психокорекційної 
інтервенції 

НЕ.1.1. Денатотація психологічної корекції в розрізі категоріального 
апарату. Аналіз методологічного формату психологічної корекції. 
(Дефініційна модальність та ознаки психологічної корекції. Класифікація 
видів психологічної корекції. Аналіз провідних принципів психокорекційної 
роботи. Тематично-прикладні блоки психокорекційного комплексу. Основні 
критерії та вимоги до моделювання структурних одиниць корекційної 
програми. Шаблони психокорекційних програм. Програма розвитку 
емоційної сфери). 

НЕ.1.2. Концептуально-прикладні дескриптори специфіки реалізації 
індивідуальної та групової психокорекції (Психологічні особливості 
індивідуальної психокорекції. Показання до індивідуальної психокорекції. 
Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Задачі 
індивідуальної психокорекційної роботи. Основні стадії індивідуальної 
психологічної корекції. Специфіка групової форми психокорекційної роботи. 
Диференціація понять «групова психотерапія» та «психотерапевтична 
група». Задачі групової психокорекції. Загальні цілі психотерапевтичної 
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групи. Переваги та обмеження групової психокорекції. Створення та 
організація психотерапевтичної групи; особливості комплектування групи: 
(підготовка терапевта до організації психотерапевтичної групи; відбір 
учасників; принципи комплектування; місце та умови роботи; специфіка 
відкритих та закритих груп; частота та тривалість; загальна тривалість 
роботи; оплата участі; прелімінарна зустріч). Рефракційні констеляції та 
механізми ефективності психокорекційного впливу. Етапи роботи 
психотерапевтичної групи: (початкова стадія; перехідна; продуктивна; 
завершуюча). Специфіка групової динаміки (задачі та норми групи; 
структура групи та лідерства; групові ролі; згуртованість групи; групова 
напруга; фази розвитку групи). 

Змістовий модуль ІІ. Експлікаційна модальність концептуально-
прикладної парадигми основних психотерапевтичних дискурсів.  

НЕ.2.1. Концептуально-прикладні дескриптори психоаналітичних 
(ортодоксальний, неофрейдиський напрямки) та біхевіорально-когнітивних 
психотерапевтичних дискурсів (Специфіка психокорекційної інтервенції в 
класичному психоаналізі. Експлікація методів аналітичної психології К. 
Юнга.Специфіка психотерапевтичної роботи та особливості індивідуальної 
психології А. Адлера. Основні концепти гуманістичного психоаналізу 
Е.Фромма. Особливості та специфіка психокорекційної інтервенції в розрізі 
психосинтезу Р. Ассаджиолі. Особливості біхевіорального дискурсу в 
психокорекційній практиці. Класичне обумовлення І. Павлова. Біхевіоризм 
обумовлення Д. Уотсона, Оперантний біхевіоризм Б. Скінера. Реципрокне 
гальмування Д. Вольпе. Концепція інкубації Г. Айзенка. Концепція 
соціального навчання А. Бандури. Основні теоретично-прикладні концепти 
раціонально-емотивної поведінкової терапії А. Елліса. Теоретично-прикладні 
концепти соціально-когнітивного дискурсу А. Елліса. Особливості 
психотерапевтичної інтервенції в розрізі когнітивного підходу А. Бека. 
Специфіка технічно-прикладних концептів нейро-лінгвістичного 
програмування. 

НЕ.2.2. Денатотація та загальні закономірності концептуально-
прикладних дескрипторів гуманістичних, екзистенціальних та некласичних 
психотерапевтичних дискурсів (Концептуально-прикладні аспекти клієнт 
центрованого психотерапевтичного дискурсу К. Роджерса. Особливості 
гештальттерапевтичного дискурсу Ф. Перлза. Специфіка транзактного 
аналізу Е. Берна. Концептуально-прикладні аспекти реальнісної терапії У. 
Глассера. Специфіка концептуально-прикладних аспектів екзистенційної 
парадигми. Специфіка та основні теоретично-прикладні концепти логотерапії 
В. Франкла. Концептуально-прикладні дескриптори позитивної психотерапії 
Н. Пєзєшкіана. Експлікація трансперсональної психотерапії та аналіз 
концепції С. Грофа. 

Конституєнти та основні концепти психодрами Я. Морено. Особливості 
психотерапевтичної інтервенції в парадигмі системної психотерапії. 

НЕ.2.3. Специфіка та загальні закономірності психокорекційної роботи у 
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форматі креативного психотерапевтичного дискурсу (Концептуально-
прикладні дескриптори ігротерапевтичного напрямку в психокорекційній 
роботі. Загальні закономірності та специфіка арттерапевтичного методу. 
Особливості реалізації проективного малюнку. Специфічні особливості 
музикотерапевтичної інтервенції Основні концепти нарративної психотерапії 
(бібліотерапевтичний метод, складання історій) Загальні закономірності 
танцювальної психотерапії. Концептуально-прикладні особливості реалізації 
психогімнастичного методу. Специфіка та загальні закономірності роботи у 
фокусі пісочної терапії. Специфіка та загальні закономірності роботи у казко 
терапевтичному фокусі. Лялькотерапія та специфіка використання даного 
напрямку у казкотерапевтичній парадигмі). 

Змістовий модуль ІІІ. Концептуально-прикладна парадигма 
спеціальної психокорекційної інтервенції 

НЕ.3.1. Експлікація психологічної допомоги в етіологічному фокусі 
вибору партнера у парадигмі загального континуального психоаналітичного 
дискурсу. Психокорекційна інтервенція з жінками – жертвами насилля 

НЕ.3.2. Принципи та алгоритми психокорекційної інтервенції з 
клієнтами включеними в співзалежні стосунки. Денатотація психологічної 
корекції в розрізі діаналізу фобічних розладів. Психологічна корекція дітей із 
заіканням. Сенсомоторнакорекція при соматичних розладах в дитячому віці 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М., 

Прогресс, 1995. - 296 с. 
2. Е.Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

- М.: Прогресс. 1988. - 540 с. 
3. Б.В.Зейгарник. Теория личности в зарубежной психологии. — Изд. 

МГУ. – 1992.- 128 с. 
4. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.: Прогресе, 1990.- 368 с. 
5. Фрейд 3. Введення в психоанализ. Лекции, — М.: Наука, 1991. - 456 с. 
6. Фромм 3. Душа человека. — М.: Республика, 1992. - 430 с. 
7. З.Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: Наука, 1991, 456 с. 
8. З.Фрейд. Толкование сновидений. Клев: Здоров’я, 1991. - 384 с. 
9. М.Мамардашвшш. Классический й неклассический идеальї ра-

циональности. — Тбилиси, «Мецниереба», 1984. - 81 с. 
10. Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. — М.: Наука, 

1988 - 288 с. 
11. Юнг К.Г. Проблеми души нашего времени. Пер. с нем. Пре-дисловие 

А.В. Брушлинского. - Й., Издат. группа «Прогресе», «Универс.», 1994 - 336 с. 
Юнг К. Тзвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория й 

практика. К.: СИНТО, 1995 - 228 с. 
  

М11 Інтелектуальна власність 
 5 курс; 10 семестр; 36 год.; 4 год на тижд.; 1 кредит 

Форма контролю: залік 
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Мета курсу „Інтелектуальна власність” – ознайомлення студентів із 
основними питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 
власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень 
міжнародно-правових актів. Інститутами авторського права та суміжних 
прав, патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг, інші інститути права інтелектуальної 
власності. Питаннями правового регулювання договірних відносин у сфері 
інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності, а також 
міжнародно-правової охорони у цій сфері. 

Для досягнення цієї мети основними завданнями є: 
5. Формування у студентів глибоких об’єктивних знань з найбільш 

актуальних проблем в галузі „Інтелектуальна власність”: ознайомлення 
студентів із основними питання правового регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України 
та положень міжнародно-правових актів. 

6. Аналіз питань правового регулювання договірних відносин у сфері 
інтелектуальної власності,. 

7. Розгляд практичних проблем, які виникають в контексті захисту прав 
інтелектуальної власності, а також міжнародно-правової охорони; 

8.  Підготовка майбутніх фахівців до активного впровадження 
отриманих знань під час практики. 

Компетенції  
знати: загальні засади правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності; загальна характеристика законодавства України 
про інтелектуальну власність; поняття та об'єкти авторського права; суб'єкти 
авторського права; особисті немайнові права автора; майнові права автора; 
загальні положення міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності; 

вміти: користуватися найновішою методологію аналізу щодо захисту 
права інтелектуальної власності;орієнтуватися в характеристиці договорів 
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; 
діагностувати порушення авторського права і суміжних прав інтелектуальної 
власності на наукове відкриття; знаходити першопричину порушень 
авторського права та суміжних прав; об’єктивно оцінювати проблеми та 
перешкоди, бачити перспективи розвитку та нормального функціонування 
законодавства України про інтелектуальну власність. 

Основний зміст дисципліни 
Змістовий модуль І. 
НЕ1.1 Загальні засади правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності (Інтелектуальна власність та її значення. Загальна 
характеристика законодавства України про інтелектуальну власність). 

НЕ1.2 Авторське право і суміжні права Поняття та об'єкти авторського 
права. Суб'єкти авторського права. Особисті немайнові права автора. 
Майнові права автора). 

Змістовий модуль ІІ. 



219 
 

НЕ2.1 Договори у сфері інтелектуальної власності (Загальна 
характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об'єкта права 
інтелектуальної власності: поняття та види. Ліцензійний договір. Договір 
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір 
про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 
власності. Поняття та правова природа договору франчайзингу. Зміст 
договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін. Припинення 
договору комерційної концесії.  

НЕ2.2 Захист права інтелектуальної власності (Загальні положення щодо 
захисту права інтелектуальної власності. Захист авторського права та 
суміжних прав. Захист права промислової власності). 

НЕ2.3 Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності 
(Загальні положення міжнародно-правової охорони інтелектуальної 
власності. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав. . 
Міжнародно-правова охорона об'єктів промислової власності). 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в 

господарських товариствах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X., 2003. 
-246с. 

2. Афанасьева К. О. Авторське право в контексті діяльності засобів 
масової інформації України: Автореф. дис. ... канд. фі-лол. наук: 10.01.08 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. – 128с. 

3. Бегова Т. Суб'єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау // 
Право України. — 2005. — № 11. – С.3-8. 

4. Безклубий І. А. Ліцензійний договір в патентному праві України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т 
ім.Тараса Шевченка. — К., 1995. -24с.  

5. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации: Сборник статей. — М.: Статут, 2005. – 236с. 

6. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід СІЛА: Збірник 
документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоць-кого. - К., 2003. – 
196с. 

 
М12 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ  І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
5 курс; 10 семестр; 36 год.; 4 год. на тижд.; 1 кредит 

Форма контролю: залік 
Мета курсу «Вища освіта та Болонський процес» полягає в тому, щоб 

ознайомити студентів з основними завданнями, принципами та документами, 
прийнятими в рамках Болонського процесу, сприяти оволодінню студентами 
методами та засобами запровадження вимог Болонської декларації у систему 
вищої освіти України. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
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знати:  
- поняття «вища освіта», загальні засади формування і функціонування 

системи вищої освіти та її інститути;  
- хронологію та зміст подій з налагодження співробітництва України і 

ЄС;  
- зміст основних документів Болонського процесу,  
- механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких програмах, входження 
освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле;  

- основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС;  
- специфіку функціонування системи вищої освіти у країнах Європи і 

Америки;  
- основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони 

європейської вищої освіти; 
- характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи; 
- загальні умови користування ЕСТS, зобов'язання з боку навчального 

закладу;  
- структуру кредитів ЕСТS, їх призначення, зв'язок з академічним 

навантаженням студента;  
- особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS; 
- зміст і призначення шкали оцінювання ЕСТS.  
- принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 

перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України; 
- заходи щодо запровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. 
 уміти: 
- аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник соціально-

економічного розвитку держави;  
- аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України з іншими 

державами;  
- аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у 

розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, 
Росії, Франції, США, Японії;  

- здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах 
Європи; 

- характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти;  
- аналізувати зміст та послідовність дій для досягнення цілей 

Болонського процесу;  
- формувати зміст та структуру інформаційного пакету навчального 

закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту та ін.;  
- використовувати європейську систему «полегшеної шкали 

оцінювання» навчальних досягнень студента; 
- визначати сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS. 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 . ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
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ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
НЕ 1.1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного 

розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з 
іншими державами 

Європейський вибір України – невід'ємна складова її подальшого 
розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження 
співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової 
правової системи та громадянського суспільства. Науково-технічне 
співробітництво України та ЄС. Забезпечення участі ЄС у національних 
дослідницьких програмах. Входження освіти і науки України у європейське 
інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, 
інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку. 

НЕ1. 2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки 
Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні 

принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах: Великій 
Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії. 
Вища освіта України. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. 
Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і 
екзамени. Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців. 
Порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи. 

НЕ1. 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої 
освіти країн Європи. Документи Болонського процесу 

Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники 
євроінтеграції вищої освіти. Основні підходи та етапи формування Зони 
європейської вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу. 
Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні документи 
Болонського процесу: 

- Спільна декларація про гармонізацію архітектури, європейської 
системи вищої освіти чотирьох міністрів, що презентують Великобританію, 
Німеччину, Італію і Францію (Сорбонна, 25травня 1998 р.). 

- Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів 
освіти (Болонья, 18-19 червня 1999 р.). 

- Формування майбутнього. Конференція європейських вищих 
навчальних закладів і освітніх організацій ( Саламанка, 29-30 березня 2001 
р.). 

- До Зони європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських 
міністрів, відповідальних за вищу освіту(Прага, 13-19 травня 2001 р.).   

- Створення загальноєвропейського простору вищої освіти: Комюніке 
Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу освіту (Берлін, 19-20 вересня 
2003 р.). 

НЕ1. 4. Основні завдання, принципи та етапи формування. Зони 
європейської вищої освіти 

Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти як основне 
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завдання Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої 
освіти: якість, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів Європи, 
взаємна довіра держав і вищих навчальних закладів, сумісність структури 
освіти та кваліфікацій на доступеневому і післяступеневому рівнях, 
мобільність студентів, привабливість освіти. 

Основні завдання та принципи створення Зони Європейської вищої 
освіти (шість цілей Болонського процесу): уведення двоциклового навчання; 
запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості 
освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення 
працевлаштування випускників та привабливості європейської системи 
освіти. 

Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу: 
прийняття системи легкозрозумілих і адекватних ступенів; прийняття 
системи двоциклової освіти (доступеневе і післяступеневе навчання); 
запровадження системи кредитів - системи накопичення кредитів (ЕСТS) або 
інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як диференційно-
розрізнювальну, так і функції накопичення; сприяння мобільності студентів і 
викладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів і 
викладачів); забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння 
європейському підходу до вищої освіти (запровадження програм, курсів, 
модулів із "європейським" змістом); навчання протягом усього життя; 
спільна праця вищих навчальних закладів і студентів як компетентних, 
активних і конструктивних партнерів у заснуванні та формуванні Зони 
європейської вищої освіти. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 

(ЕСТS) У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 
НЕ1.1. Європейська кредитно-трансферна система та система 

накопичення (ЕСТS) 
Характерні особливості ЕСТS. Базові елементи системи: інформація 

(стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між 
закладами-партнерами і студентом), використання кредитів ЕСТS 
(визначення навчального навантаження студентів). Основні документи ЕСТS: 
інформаційний пакет, навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін. 

Загальні умови користування ЕСТS. Зобов'язання з боку навчального 
закладу. 

Кредити ЕСТS: структура, призначення, зв'язок з академічним 
навантаженням студента (години занять). Особливості призначення і 
присвоєння кредитів ЕСТS. 

Координатори ЕСТS: університетський координатор, факультетський 
координатор. 

Зміст та структура інформаційного пакету навчального закладу, 
факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту. 

Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схема, 
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навчальний план). Опис предмета курсу. Опис дисципліни курсу. 
Шкала оцінювання ЕСТS. Європейська система «полегшеної шкали 

оцінювання» навчальних досягнень студента. Сумісність різних систем 
оцінювання зі шкалою ЕСТS. 

НЕ1.2. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 
перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України 

Стратегічні завдання розвитку освіти України. Узгодження і поєднання 
національних компонентів вищої освіти різних країн із вимогами 
Болонського процесу щодо створення Зони європейської вищої освіти. 

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. 
Відмінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських 
держав. 

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу: 
адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження у систему 
вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи 
(ЕСТS), проведення педагогічного експерименту щодо запровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах III - IV рівнів акредитації. 

Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах III 
- IV рівнів акредитації (розроблення структурно-логічних схем підготовки 
фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної 
системи організації навчального процесу, системи тестування та 
рейтингового оцінювання знань студентів; організація навчального процесу 
на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів; 
введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи 
граничний термін бюджетного фінансування; створення нового покоління 
галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних графіків 
навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу; зарахування на навчання до 
вищого навчального закладу тільки за напрямами підготовки; вдосконалення 
наявного та створення нового навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення навчання в умовах кредитно-
модульної системи організації навчального процесу; формування програм 
навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-
кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних 
програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів 
кредитів освітньої та кваліфікаційної складових підготовки; введення 
інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання). 

НЕ1.3. Запровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України 

Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного 
експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. 
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Розроблення та експериментальна перевірка технології застосування 
елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи 
(ЕСТS) в системі вищої освіти України та створення сучасної системи 
управління якістю освітньої діяльності суб'єктів навчального процесу. 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України 
за кредитно-модульною системою підготовки фахівців. Поняття про 
кредитно-модульну систему організації навчального процесу як модель 
організації навчального процесу; заліковий кредит як одиницю виміру 
навчального навантаження; модуль як задокументовану завершену частину 
освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднаних 
навчальних елементів, відповідних певному навчальному об'єктові. 

Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП: 
інформаційний пакет; договір про навчання між студентом і вищим 
навчальним закладом; академічна довідка. Формування та реалізація 
індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуальним 
навчальним планом студента. 

Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-
методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала 
оцінювання навчальних досягнень студента. Державна атестація студентів. 
Нормування навчального навантаження студента і викладача. 

Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів, 
переривання їхнього навчання. Стипендіальне забезпечення студентів. 
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6. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, 
роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с. 

7. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Уклад. 
М.Ф. Степко, Я.Я. Боголюбаш, К.М. Левківський. – К., 2004. – 24 с. 

8. Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навч. процесу: 
Довідник для студентів. – К.: «Освіта України», 2005. – 90 с. 

9. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу. – К.: «Освіта України», 2005. – 278 
с. 

10. Організація навчального процесу у навчальних закладах. / Упоряд. 
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О.В. Ситяшенко. – К.: Задруга, 2004. – 338 с. 
11. Основні засади розвитку вищої освіти в контексті Болонського 

процесу: Документи і матеріали / Упоряд. Степко М.Ф. та ін. – Тернопіль: 
Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 188 с. 

12. Поважнянський Л.Л. Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонський процес: 
цикли, ступені, кредити. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 144 с. 

13. Сікорський П.І. Кредитно-модульна система навчання: Навч. посіб. 
– К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2004. – 127 с. 

14. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Поважнянський П.Л. Болонський 
процес і навчання впродовж життя:. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 112 с. 

 
 

М13 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
5 курс; 10 семестр; 54 год.; 6 год. на тижд.; 2 кредити 

Мета курсу – забезпечити грунтовну й всебічну підготовку студентів до 
організації, здійснення і управління соціально-виховною роботою у 
навчальному закладі відповідно до основних орієнтирів сучасного виховання 
учнів 1-12 класів.  

Загальні компетенції:  
- знати теоретико-методологічні основи виховання дітей та учнівської 

молоді в сучасних умовах; інноваційний комплекс технологій оптимізації 
виховного процесу на різних освітніх рівнях; стратегії здійснення соціально-
педагогічної експертизи стану виховання особистості в сучасному 
освітньому просторі; механізми розробки навчально-методичного супроводу 
становлення і розвитку виховних систем, програм виховання у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах, 
дитячих та молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;  

- уміти здійснювати послідовний системний аналіз реальної практики 
виховання дітей та учнівської молоді; планувати, організовувати, 
здійснювати та контролювати реалізацію програмно-методичних комплексів 
психолого-педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її 
соціальної інтеграції.  

Зміст курсу 
Модуль 1. Теорія і технології організації, здійснення та управління 

соціально-виховною роботою у сучасному навчальному закладі 
НЕ 1.1. Основи теорії управління навчальним закладом 
Загальні основи управління. Процес організації управління навчальним 

закладом. Поняття про соціальне виховання та соціально-виховний процес у 
навчальному закладі. Управління процесом виховання. Суб’єкти керівництва 
і управління соціально-виховною роботою у навчальному закладі. Основні 
напрями діяльності методиста з виховної роботи. Орієнтовні посадові 
обов’язки заступника директора школи з виховної роботи. Посадові 
обов’язки класного керівника. Вимоги до якостей особистості класного 
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керівника. Основні функції класного керівника. Зміст роботи класного 
керівника. Зміст виховної роботи класного керівника. 

НЕ 1.2. Планування соціально-виховної роботи в школі 
Поняття планування виховної роботи, його призначення. Основні 

принципи планування виховної роботи. Види і структура планів. Алгоритми 
планування виховної роботи. 

НЕ 1.3. Зміст та основні форми організації соціально-виховної 
роботи в школі 

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів. Вікові особливості 
змісту, форм та методів виховної діяльності в сучасній школі.  

НЕ 1.4. Зміст, форми, методи та прийоми методичної роботи 
Структура методичної роботи з педагогічним колективом школи. 

Критерії ефективності методичної роботи. Методичне об’єднання класних 
керівників. Планування роботи методичного об’єднання класних керівників 

НЕ 1.5. Аналіз і самоаналіз ефективності виховної роботи 
навчального закладу 

Критерії та показники оцінки стану та результативності виховної роботи 
навчального закладу. Аналіз і самоаналіз діяльності адміністративної та 
управлінської ланки (для директорів шкіл). Самоаналіз роботи за півріччя 
(рік) (для заступників директорів з виховної роботи). Самоаналіз результатів 
роботи психолога. Самоаналіз виховної роботи класного керівника.  

Модуль 2. Практична робота. Розробка програмно-методичного 
забезпечення соціально-виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі.  

Модуль 3. Підсумковий (письмовий залік) 
Рекомендована література до курсу: 
1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: 
Либідь, 2003. – 280 с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно 
орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 
2003. – 344 с. 

3. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове 
видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с. 

4. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. 
посіб. / К.І.Чорна, та ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана, 2005. – 288 с. 

5. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному 
загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – 
Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с. 

6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., 
доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

7. Лянна Г.П., Говорун Т.В., Шкарпітько Н.О, Яременко Н.В. 
Формування ґендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з 
ґендерного виховання. – Ірпінь, 2004. – 84с. 

8. Оржеховська В.М., Габора Л.І.Збереження репродуктивного здоров’я 
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неповнолітніх: Навч.-метод. посіб. – К.: Тов. «ХІК», 2004. – 124с. 
9. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні 

рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с. 
10. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків (за 

проектом “Діалог): Навч.-метод. посіб. / О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, 
Н.О.Березіна, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. – 3-тє вид., переробл. І доп. – 
К.: Вістка, 2006. – 304 с. 

11. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. – Фастів: 
Поліфаст, 2007. – 460с. 
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	Змістовий модуль I. Поведінка людини в соціумі 
	НЕ1.5 Види та ієрархія мотивів (Види мотивів. Ієрархія мотивів). 
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