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«Психологія», 2020 

МЕТА - надати систематизовані теоретичні знання стосовно взаємодії в освітніх
інституціях, її компонентів, особливостей розвитку, та сприяти формуванню
практичних навичок роботи психолога з різними параметрами освітніх інституцій.

Результати навчання:
 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та

пропонувати шляхи їх розв’язання;
 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в

контексті професійних завдань;
 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх
розв’язання;

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності;

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку;

 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога;

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ: 
педагогічна психологія.

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка
Викладач – Седих Кіра Валеріївна

ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНІХ 
ІНСТИТУЦІЯХ

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо



«Психологія», 2020 

МЕТА: формування у студентів знань про єдність психологічного та економічного аспектів для 
розуміння феноменів, що розглядаються економічною психологією, включаючи можливості 
застосування сучасних досягнень психології для аналізу, вивчення та пошуку розв’язання різних 
економічних проблем, прогнозування й моделювання економічної поведінки людей. 

Результати навчання:

1. Розуміти закономірності економічної поведінки людей та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань економічної психології. 

2. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

3. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел. 

4. Формулювати мету, завдання психологічного дослідження особистості та її професійної 
діяльності, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури 
дослідження. 

5. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного 
дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

6. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

7. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 
діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна 
психологія, Вікова психологія, Соціальна 
психологія, Експериментальна психологія.

Інфографіка дисципліни

Семестр:  7 Кількість кредитів/годин:  4/120
Форма підсумкового контролю:  Залік

Професійна підготовка
Викладач – Мишко Надія Мирославівна

Економічна психологія

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо



«Психологія», 2020 

МЕТА: ознайомлення з основними напрямами розвитку інноваційних технологій у практичній 
психології, опанування основними принципами та методами інноваційних технологій і 
створення умов в практичній діяльності психолога для застосування цих технологій. 

Результати навчання:

1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи їх розв’язання у тому числі, з використанням інноваційних технологій в 
практичній психології. 

2. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

3. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел. 

4. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у контексті інноваційних 
підходів у практичній психології, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 
розв’язання. 

5. Демонструвати повагу та емоційну стабільність у взаємодії з дітьми з різними особливостями 
поведінки. 

6. Вирішувати питання з організації психологічної роботи з дітьми різних вікових категорій як 
традиційними, так й інноваційними методами.

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна 
психологія, Вікова психологія, Соціальна 
психологія, Експериментальна психологія.

Інфографіка дисципліни

Семестр:  8 Кількість кредитів/годин:  4/120
Форма підсумкового контролю:  Залік

Професійна підготовка
Викладач – Мишко Надія Мирославівна

Інноваційні технології в 

практичній психології

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо



«Психологія», 2020 

МЕТА: висвітлення особливостей явища булінгу (цькування) в закладі освіти, його форм, 
можливих проявів та наслідків, а також сформувати уявлення про специфіку діагностування, 
запобігання та протидії булінгу в закладі освіти. 

Результати навчання:

1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи їх розв’язання, зокрема, з питань булінгу (цькування) в закладі освіти. 

2. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення питань булінгу в закладі освіти. 

3. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел з означеної теми. 

4. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем булінгу в закладі освіти, 
приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

5. Демонструвати повагу та емоційну стабільність у взаємодії з дітьми з різними особливостями 
поведінки. 

6. Вирішувати питання з запобігання та протидії булінгу з дітьми різних вікових категорій як 
традиційними, так й інноваційними методами. 

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна 
психологія, Вікова психологія, Соціальна 
психологія, Експериментальна психологія.

Семестр:  6 Кількість кредитів/годин:  4/120
Форма підсумкового контролю:  Залік

Професійна підготовка. Викладачі – Мишко 
Надія Мирославівна, Клименко Юлія Олександрівна

Психологія булінгу

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо



«Психологія», 2020

МЕТА - формування управлінської компетентності майбутніх психологів у сфері освіти; 
створення теоретичного підґрунтя для поглибленого вивчення проблематики 
психології управління та використання набутих знань на практиці

Результати навчання:
1.Демонструвати розуміння теоретичних основ  психології управління в закладах освіти, 

мотивації професійної діяльності ї її ролі в управлінні, особливостей взаємодії суб’єктів  
управлінської діяльності.

2.Здійснювати пошук науково-психологічної літератури з галузі психологія управління з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
професійних завдань. Уміти опрацьовувати та аналізувати професійно важливу інформацію.

3.Усно презентувати  результати  власних  досліджень  з використанням мультимедійних 
технологій.

4.Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань, у тому 
числі демонструвати лідерські якості.

5.Розробляти тренінгові програми управління дитячим та педагогічним колективом 
(тимбілдінг), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати їх якість. Розробляти 
просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, впроваджувати їх, отримувати 
зворотній зв'язок, оцінювати якість.

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, 
соціальна психологія, вікова психологія, 
педагогічна психологія, психологія  взаємодії в 
освітніх інституціях)

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік.

професійної підготовки
Викладач – Тесленко Марина Миколаївна

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ 
ОСВІТИ

За більш детальною інформацією з даної
дисципліни звертайтеся на кафедру
психології (к. 318, к. 302 Б)



«Психологія», 2020

МЕТА - освоєння знань в області сучасної теорії та практики екологічної психології, 
формування навиків еколого-психологічного аналізу ситуацій та використання набутих 
знань на практиці

Результати навчання:
1.Знати методологічні підходи до вивчення екопсихології; історію виникнення та 

становлення екологічної психології як в Україні, так і за кордоном; особливості впливу 
різноманітних факторів середовища на людину; особливості впливу людини на 
середовище; проблеми екологічної свідомості; особливості впливу криз і катастроф на 
екологічну свідомість;  проблеми екологічної психології екстремальних ситуацій і 
катастроф.

2.Здійснювати психодіагностику екопсихології свідомості.
3.Застосовувати активні соціально-психологічні методи у формуванні  валеологічних 

аспектів здорового способу життя.
4.Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в 

т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
5.Критично та самостійно мислити, формулювати власну думку логічно та доступно,  

уміти обстоювати власну позицію

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік.

професійної підготовки
Викладач – Тесленко Марина Миколаївна

ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

За більш детальною інформацією з даної
дисципліни звертайтеся на кафедру
психології (к. 318, к. 302 Б)



–
Мета: формування у майбутніх фахівців систематизованих уявлень про сутність, історію розвитку та 

становлення психосоматики як галузі психологічної науки; формування загального уявлення про зміст, причини, 

механізми, прояви та наслідки психосоматичних захворювань; формування навичок дослідження 

психосоматичних проблем, враховуючи надбання сучасної науки; формування навичок застосування методів 

психодіагностики до аналізу психосоматичних розладів; розширення уявлень про чинники та механізми 

виникнення психосоматичних розладів та про ресурси їх подолання.

Очікувані результати навчання:
- Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних та явищ 
в контексті професійних завдань психосоматики.

- Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел з психосоматики.

- Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 
розв’язання.

- Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку.

- Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога.

- Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

- Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) з 
врахуванням знань з психосоматики та за потреби визначати зміст запиту до 
супервізії.

Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, 
Вікова психологія, Психодіагностика, Клінічна 
психологія

Семестр: 8
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. 
Залік

Професійна підготовка
Викладач – Рева Марина Митрофанівна

Психосоматика                                                                              

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 

траєкторія вивчення, тезисний конспект, сайт 
дисципліни, тощо

https://sites.google.com/view/tsnvpoen215


“Психологія” 2020 

Мета - формування уявлень про психологічні чинники та закономірності психічного розвитку дитини 
раннього та дошкільного віку, особливості її психофізіологічного, сенсорно-перцептивного, 
когнітивного, емоційного, особистісного, соціального розвитку та становлення провідних видів 
діяльності на початкових етапах онтогенезу.

Результати навчання:

 аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 
та пропонувати шляхи їх розв’язання у роботі з дітьми та їх батьками у  
немовлячому, ранньому та дошкільному вікових періодах; 

розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психіки дитини 
немовлячого, раннього та дошкільного віку; 

демонструвати повагу та емоційну стабільність у взаємодії з дітьми з різними 
особливостями розвитку та поведінки на початкових етапах онтогенезу; 

вирішувати питання з організації діагностичної, корекційної, консультативної, 
профілактичної , просвітницької роботи з дітьми  та їх батьками на початкових 
етапах онтогенезу. 

Міждисциплінарні зв’язки:
загальна психологія, психофізіологія, 
вікова психологія, педагогічна психологія.

Семестр: 4
Кількість кредитів 4 / 120 годин. Залік 

Професійна підготовка
Викладач – Юдіна Наталія Олександрівна

Психологічний супровід розвитку 
дитини раннього та дошкільного віку

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо



“Психологія”, 2020

Мета: формування у студентів уявлень про види, засоби та технології проведення
психологічної експертизи, методику її проведення, психологічні закономірності у
системі практичної роботи, специфіку її здійснення у різних галузях діяльності.

Результати навчання:

 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в

контексті професійних завдань.

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів

профдіагностичного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.

 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію,

модифікувати висловлювання відповідно до індивідуальних особливостей співрозмовника.

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки:
загальна психологія, психофізіологія, вікова психологія,
соціальна психологія, психологія праці

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин.  Залік.

Професійна підготовка
Викладач – Гончарова Наталія Олексіївна

Психологія профорієнтаційної роботи в 
закладах освіти

Детальна інформація про дисципліну (за більш 
детальною інформацією про дисципліну можна 

звертатися на кафедру психології 
(каб. 318, каб. 302-б)



“Психологія”, 2020

Мета: полягає у формуванні системного розуміння соціально-психологічних та
педагогічних конфліктів, вмінь і навичок розв’язання конфліктів у соціально-
психологічній взаємодії, сприяння становленню професійних цінностей.

Результати навчання:
• знати категоріальний апарат та теоретико-методологічні засади основних

парадигм західної та вітчизняної психології конфлікту;
• пояснювати закономірності структурно-динамічних, функціональних,

феноменологічних та вікових аспектів психології конфлікту;
• самостійно обирати і застосовувати адекватні методи психологічного

дослідження конфліктної поведінки особистості; володіти процедурними
аспектами розвитку компетентностей особистості щодо її конструктивної
поведінки в ситуації конфлікту;

• формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей
співрозмовника;

• взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності;

• знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

Міждисциплінарні зв’язки: 
соціальна психологія, історія психології, філософія
психології, педагогічна психологія, вікова психологія.

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік.

Професійна підготовка
Викладач: Мирошник Олена Георгіївна

Психологія конфлікту

Детальна інформація про дисципліну (за більш 
детальною інформацією про дисципліну можна 

звертатися на кафедру психології 
(каб. 318, каб. 302-б)



«Психологія», 2020 

МЕТА- формування знань і уявлень про теоретичні концепції сучасної психології
здоров’я особистості, основні психологічні фактори, які визначають здоров’я
особистості, а також оптимальні шляхи забезпечення її психологічного здоров’я.

Результати навчання:
▪ пояснювати основні напрями досліджень у психології здоров’я;
▪ розуміти фактори здоров’я особистості;
▪ порівнювати психологічні підходи до моделі здоров’я, здорової особистості, здорового
способу життя;
▪ добирати методи дослідження психологічного здоров’я особистості;
▪ визначати способи оптимізації психологічного здоров’я особистості;
▪ демонструвати повагу та емоційну стабільність у взаємодії з особами з різними
соціально-психологічними особливостями;
▪ складати та реалізовувати програму соціально-психологічного впливу з урахуванням
специфіки групи та особистості.

Міждисциплінарні зв’язки:
загальна психологія; психофізіологія; вікова
психологія; педагогічна психологія.

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин.  Залік. 
.

Професійна підготовка
Викладач – Харченко Анжела Станіславівна

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 

траєкторія вивчення, тезисний конспект, сайт 
дисципліни, тощо

Психологія здоров’я
та здорового способу життя

https://sites.google.com/view/tsnvpoen215


«Психологія», 2020  

МЕТА - Формування знань з дитячої патопсихології, основних клінічних проявів 
порушень психофізичного розвитку (олігофренії, затримки психічного розвитку, 
розладів аутичного спектру тощо).

Результати навчання:
▪ 1. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в

контексті професійних завдань.

▪ 2. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій,

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів

тощо, відповідно до вимог замовника.

▪ 3. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

▪ 4. Демонструвати розуміння вікових психологічних особливостей розвитку дітей.

▪ 5. Демонструвати повагу та емоційну стабільність у взаємодії з дітьми з різними

особливостями поведінки.

▪ 6. Вирішувати питання з організації психологічної роботи з дітьми різних вікових

категорій.

Міждисциплінарні зв’язки: 
Вікова психологія, Психологія дитини  з 
особливими потребами, Нейропсихологія 

Семестр: 8
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік.

Загальна підготовка
Викладач  – Шевчук Вікторія Валентинівна

Дитяча патопсихологія 

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 

траєкторія вивчення, тезисний конспект, сайт 
дисципліни, тощо

https://sites.google.com/view/tsnvpoen215


«Психологія», 2020 

МЕТА Формування у студентів уявлень про психологічні особливості розумово 
відсталих дітей, із затримкою психічного розвитку, дітей із порушеннями 
аналізаторних систем та / або мовлення, дітей із ДЦП, дітей із синдромом Дауна
та ранній дитячий аутизм.

Результати навчання:
▪ Розуміти закономірності та 
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ в 
контексті професійних
завдань.
▪ Складати та реалізовувати 
програму психопрофілактичних
та просвітницьких дій, заходів 
психологічної допомоги у
формі лекцій, бесід, круглих 
столів, ігор, тренінгів тощо, 
відповідно до вимог замовника.
▪ Взаємодіяти, вступати у 
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що 
мають інші культуральні
чи гендерно-вікові відмінності.

▪ Демонструвати розуміння 
вікових психологічних
особливостей розвитку дітей.
▪ Демонструвати повагу та 
емоційну стабільність у
взаємодії з дітьми з різними 
особливостями поведінки.
▪ Вирішувати питання з організації 
психологічної роботи з
дітьми різних вікових категорій.

Вікова психологія, Психодіагностика, 
Нейропсихологія, Дитяча патопсихологія

Інфографіка дисципліни

Семестр:  7
Кількість кредитів/годин   4/120 годин.   Залік

Загальна підготовка
Викладач – Шевчук Вікторія Валентинівна

Психологія дитини з особливими 
потребами

Детальна інформація про дисципліну 
(посилання): е-портфоліо, опис, відгуки, 
траєкторія вивчення, тезисний конспект 

сайт дисципліни, тощо


