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1. ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь бакалавр
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 053 Психологія
Кваліфікація Бакалавр з психології
Тип  диплома та обсяг програми одиничний;

240 кредитів; 3 роки 10 місяців 
Вищий навчальний заклад Університет державної фіскальної служби України
Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України 
Період акредитації
Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть
розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови
наявності в неї повної загальної середньої освіти

А Мета освітньої програми

Метою програми є підгтовка інтегративних психологів, які відповідають актуальним потребам
сучасного суспільства та ринку праці. У професійній діяльності використовують різні напрями
і  техніки  згідно  запитів  клієнта.  Формування  активно  спрямованої  соціальної  поведінки
психолога,  що  базується  на  усвідомленні  моральної,  етичної,  правової,  соціальної
відповідальностей.
В Характеристика програми

1. Предметна  область,
напрям 

Об’єктом вивчення предметної  області  є людина, наділена
свідомістю та внутрішнім суб’єктивним світом. 
Цілі  навчання:  сформувати  здатність  у  студентів
розв’язувати спеціалізовані завдання  та практичні проблеми
у галузі прикладної психології із застосуванням теоретичних
основ  класичних  і  сучасних  напрямів  психологічного
знання.  Добирати  адекватні  методи  і  технології  у
психодіагностичній,  психоконсультаційній  та
психокорекційній практиках.
Теоретичний  зміст  предметної  області  складають  поняття
(психіка,  свідомість,  психічні  процеси,  стани,  властивості,
діяльність,  активність,  мотивація,  психологічні  явища і
факти);  напрями  і  концепції  (психоаналіз,  функціоналізм,
структуралізм,  біхевіоризм,  гештальт  психологія,
гуманістична  психологія,  інтелектуального  розвитку);
принципи  (детермінізму,  розвитку,  єдності  діяльності  і
свідомості).
Пізнавальні  методи,  методи  активного  психологічного
впливу. Діагностичні і психокорекційні методики психічних
станів,  процесів  та  властивостей  особистості;
міжособистісних  відносин.  Техніки  і  технології
консультативної  роботи  відповідно  до  запитів  і  потреб
клієнтів із урахуванням світового і вітчизняного досвіду. 

2. Основний фокус 
програми та спеціалізації

Акцент на використання інтегративних напрямів і підходів у
психологічних практиках релевантно.

3. Орієнтація програми Програма з професійною орієнтацією на теорію і практику
психологічної діяльності.
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4. Особливості та 
відмінності

Програма містить незалежну складову міждисциплінарного
навчання, що забезпечують
фахівці  охорони  психічного  здоров’я  та  соціального
забезпечення. Програма виконується
в активному дослідницькому середовищі.

C Працевлаштування та продовження освіти

1. Професійні права Загальні  вимоги  до  якостей  випускників  спеціальності
«Психологія»  реалізуються  на  основі  системи  набутих
загальних (інструментальних,  міжособистісних,  системних)
та фахових компетентностей бакалавра із психології для:
- здійснення професійних завдань;
- розв’язання  практичних  проблем  у  галузі  професійної
діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає
застосування певних теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
- забезпечення  здатності  випускника  здійснювати
професійну  діяльність  на  первинній  посаді  одразу  після
закінчення вищого закладу освіти.
Бакалавр  з  психології  здатний  виконувати  професійну
роботу  за  Національним  класифікатором  України
«Класифікатор  професій»  ДК  003:2010  (КП). Бакалавр  з
психології може обіймати первинні посади за професійними
назвами  робіт,  які  є  складовими  класифікаційних
угруповань,  що  потребують  базової  вищої  освіти  та
відповідають  кваліфікації  за  дипломом  бакалавра.
Мінімальний  обсяг  професійних  компетенцій  бакалавра  з
психології  встановлюється  на  рівні  вимог  до професійних
назв  робіт: психологи (код 2445.2),  професіонали  в  галузі
психології (код  2445),  професіонали  в  галузі  соціального
захисту  населення (код  2446),  професіонали  в  сфері
державної служби (код 241).
Бакалавр з психології може обіймати інші первинні посади
за  професійними  назвами  робіт,  що  характеризуються
спеціальними  професійними  компетенціями  відповідно  до
узагальненого об’єкта діяльності. 

2. Подальше навчання Бакалавр  з  психології  може  продовжити  навчання  на
наступному магістерському рівні  за  цією ж або суміжною
галуззю. 

D Стиль та методика викладання
1. Підходи до викладання та

навчання
Студентоцентрований  і  проблемоорієнтований  підхід  до
викладання  навчання  через  поєднання  наукових  засад  та
практичного  застосування  знань.  Лекції  у  поєднанні  з
мультимедіа.  Електронне  і  рефлексивне  навчання,
самонавчання. 

2. Форми контролю Письмові  поточний  контроль,  презентації,  ессе,  заліки,
екзамени, захист курсових робіт, захист звіту з практики.

Е Програмні компетентності
1. Інтегральна 

компетентність
Е 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні  проблеми  у  галузях  психології,  що  передбачає
застосування різноманітних теорій і  методів  психологічної
науки.

2 Загальні компетентності Е 2.1. Комунікативні  навички.  Здатність  ефективно
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спілкуватися зі  спеціальною та загальною аудиторіями, а
також  представляти  складну  інформацію  у  зручній  та
зрозумілій  формі,  використовуючи  професійну  лексику  та
методи.
Е 2.2. Етичні установки. Володіння необхідними знаннями і
розумінням  ролі  психології  у  суспільстві  з  метою
ефективної  роботи  за  майбутньою  професією  та
усвідомлення  власного  впливу  на  розв’язання  соціальних  і
особистісних проблем клієнтів.
Е 2.3. Комунікація  рідною  та  іноземною  мовами.
Здатність  правильно  розмовляти  та  писати  згідно  з
різними комунікаційними стилями, мовами.
Е  2.4.  Працювати  самостійно,  виявляти  ініціативу  та
керувати  часом.  Здатність  організовувати  комплексні
завдання  впродовж  певного  періоду  та  вчасно
представляти результат. 
Е  2.5.  Критичність  та  самокритичність.  Здатність
формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення
обґрунтованого  висновку  використовувати  потрібну
інформацію та інструментарій.
Е 2.6. Практична  спрямованість  результатів  навчання.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання
у практичній площині.
Е 2.7. ІТ технології. Володіння навичками використання
інформаційних  і  комунікаційних  технологій  у  професійній
сфері.
Е 2.8.  Креативність.  Генерування ідей та творчий підхід у
досягненні наукових та практичних результатів.
Е 2.9.  Автономність. Здатність  самостійно  приймати
рішення та нести персональну відповідальність за якість у
професійній діяльності. 
Е 2.10.  Навчання  впродовж  життя.  Відповідність
отриманих  знань  вимогам  сучасного  професійного
середовища. 
Е 2.11.  Формування  культури  безпеки.  Знання  та
розуміння  сучасних  проблем  і  головних  завдань  безпеки
життєдіяльності,  охорони  праці  та  цивільного  захисту,
формування ризик-орієнтованого мислення, а також уміння
визначати  коло  власних  обов’язків  з  питань  виконання
завдань  професійної  діяльності  з  урахуванням  ризику
виникнення небезпек,  які можуть спричинити надзвичайні
ситуації та привести до несприятливих наслідків.
Е 2.12. Культуровідповідність. Здатність  формувати
ціннісні  орієнтації  крізь  призму  культуровідповідності  і
власного культуротворення.
Е 2.13. Здатність  характеризувати  найважливіші  події,
явища української історії і культури.  

3 Спеціальні  (професійні)
компетентності

Е 3.11. Здатність розуміти цілі, методологію та методи у
професійній діяльності психолога.
Е 3.12.  Володіння  інструментарієм,  методами  організації
та проведення психологічних досліджень.
Е 3.13. Розуміння специфіки предмету психології, її зв’язків
із  іншими  навчальними  дисциплінами;  прагнення  знати
основні  галузі  психології  та  мати  можливість
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застосування психологічних знань у різних сферах життя.
Е 3.14. Володіння  знаннями  з  історії  становлення  і
розвитку  психології,  сучасних  проблем  та  перспектив
психологічної науки.
Е 3.15. Володіння знаннями  особливостей  діяльності  та
функціонування психіки людини на різних етапах розвитку.
Е 3.16. Володіння  закономірностями  формування  та
функціонування мотиваційної сфери особистості.
Е 3.17. Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних
закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-вольових
психічних процесів.
Е 3.18. Здатність  володіти  знаннями  про  структуру
особистості і рушійні сили її розвитку.
Е 3.19. Визначеність  психологічних  закономірностей
спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних  групах,
міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Е 3.20. Здатність володіти критеріями норми і патології в
контексті  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення
норми.
Е 3.21.  Навички  орієнтування  в  основних  сферах  і  видах
професійної діяльності.
Е 3.22. Прагнення володіти  основами  психодіагностики,
психокорекції, психологічного консультування.
Е 3.23. Прагнення володіти  основними  засадами
психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Е 3.24.  Володіння  методикою  викладання  навчальних
дисциплін, соціально-психологічного спрямування.
Е 3.25.  Вміння  оцінити  середовище  життя  і  діяльності
щодо  власної  безпеки,  безпеки  колективу,  суспільства;
провести  моніторинг  небезпечних  ситуацій  та
обґрунтувати головні засоби та заходи збереження життя
та здоров’я відповідно до європейських стандартів безпеки.
Е 3.26.  Розуміння  першопричин  екологічних  проблем  та
можливих шляхів їх вирішення з урахуванням міжнародного
досвіду  в  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища  і  наукових  засад  раціонального
природокористування.
Е 3.27. Визначення впливу суб’єкту господарювання на стан
НПС та здоров’я населення. Оцінка ролі і значення сучасних
видів  науково-практичної  діяльності  людини  в  галузі
охорони  НПС  і  раціонального  використання  природних
ресурсів.

F Програмні результати навчання
F 1. Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і
практики.
F 2. Визначити сутність і особливості галузей психології.
F 3. Описати класичні і новітні напрями психологічного теоретизування та практики.
F 4. Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
F 5. Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
F 6. Класифікувати основні соціально-психологічні явища, стани, процеси, специфіку їх
перебігу. 
F 7. Інтерпретувати роль особистість у діяльності та спілкуванні. 
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F 8.  Оцінити  роль  і  значення  пізнавальної,  емоційно-вольової,  мотиваційної  сфер
особистості.
F 9. Оцінити  рівень  психіки  людини,  її  компонентів  та  загальних  закономірностей
функціонування на різних етапах.
F 10. Пояснити теоретико-методологічні основи формування психологічних дисциплін,
класифікувати психологічні феномени.
F 11. Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного
інструментарію у різних сферах та у роботі з різними категоріями клієнтів.
F 12. Застосувати  у  практичній  діяльності  основні  принципи,  засади,  техніки
психологічного  консультування,  демонструвати  переваги  та  обмеження  їх
застосування у різних сферах та у роботі з різними категоріями клієнтів.
F 13. Упорядкувати  знання  організаційно-функціональних,  програмно-технологічних
засобів  психологічної  діагностики,  психологічного  консультування  та  психологічної
корекції. 
F 14. Ілюструвати  навички  взаємодії  з  різними  категоріями  клієнтів  під  час
індивідуальної та групової роботи. 
F 15. Спроектувати корекційні програми відповідно до запитів клієнтів.
F 16. Поєднати  технології  та  методики  прогнозування  перспектив  надання
психологічної допомоги різним категоріям клієнтів.
F 17.  Сформулювати  перспективи  застосування  різних  підходів  у  реалізації
психологічної корекції та оцінювання наслідків їх застосування. 
F 18. Рекомендувати програми відповідно до типології психологічних досліджень.
F 19. Застосовувати оптимальні організаційно-функціональні,  програмно-технологічні
засоби психологічної діагностики.
F 20. Аргументувати наслідки застосування різних підходів у  реалізації  психологічної
діагностики, консультації, корекції та оцінювати їх імовірні наслідки.
F 21. Відтворити основні нормативно-правові акти в галузі безпеки людини.
F 22. Застосувати  граматичні  структури і  правила  синтаксису  іноземної  мови,
розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах;
F 23. Упорядкувати знання мовних форм і   широкого діапазону професійної  лексики,
термінології при спілкуванні іноземною мовою в академічній та професійній сферах.
F 24.  Застосувати основні принципи європейських стандартів  із  безпеки та охорони
навколишнього середовища.
F 25. Застосувати у практичній діяльності інформацію іноземною мовою з джерел за
фахом та суміжних сфер науки.
F 26. Узагальнити науково-пошуковий культурологічний матеріал.
F 27.  Упорядкувати знання культури безпеки і ризик-орієнтованого мислення в умовах
євроінтеграції та сталого розвитку.
F 28. Продемонструвати  здатність  оформлювати  іноземною  мовою  отриману
інформацію  у  вигляді  реферату,  анотації,  повідомлення,  доповіді,  участі  в  усному
спілкуванні.
F 29. Застосувати оптимальні мовні техніки у професійній комунікації.
F 30. Продемонструвати  здатність  розуміти  сутність  сучасних  політичних,
суспільних,  економічних  процесів,  оперувати  політичними  категоріями  і  володіти
належним рівнем громадянської культури. 
F 31. Продемонструвати здатність перекладати статті та інші наукові публікації за
фахом, що висвітлюють широке коло суспільно-важливих проблем.
F 32. Застосовувати  міжкультурне  розуміння  у  процесі  безпосереднього  усного  і
писемного  спілкування  в  академічному  та  професійному  середовищі. Підвищувати
самостійно рівень мовної та мовленнєвої компетентностей.
F 33. Застосувати оптимальні риторичні прийоми у професійній діяльності.
F 34. Продемонструвати  здатність  розуміти  специфіку  вітчизняної  історії  у
контексті світових історичних процесів із урахуванням новітніх досягнень вітчизняної
та зарубіжної  історіографій.  Володіти навичками визначення  і  опису  політичного  і
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культурного контекстів наукового історичного дискурсу.
F 35. Ілюструвати здатність розуміти сутність базових категорій і понять філософії,
володіти  необхідним  рівнем  філософської  грамотності  як  важливої  складової
інтелектуальної культури особистості.
F 36.  Оцінити  сталість  функціонування  об’єкту  економіки  в  умовах  надзвичайних
ситуацій.
F 37.  Аналіз  господарської  діяльності  суб’єкта  господарювання  з  урахуванням вимог
європейських  стандартів  з  безпеки  та  охорони  навколишнього  середовища,
організаційних  аспектів  екологічної  безпеки  та  правового  захисту  довкілля,
економічного механізму управління природокористуванням та охороною навколишнього
природного середовища. 

7



2. ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОГРАМНИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ ТА РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ

Компетентності, якими
повинен оволодіти

здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування навчальних
дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки
Е2.1; Е2.3; Е2.5; Е2.6; 
Е2.10; Е2.12; Е2.13

F1;F8; F29 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

Е2.1; Е2.3; Е2.5; Е2.6; 
Е2.10; Е2.12; Е2.13

F1; F 25, F26, F 33, F 35
Культура українського народу

Е2.1; Е2.3; Е2.4; Е2.6; Е2.7;
Е2.8; Е2.10

F22; F23; F25; F28; F31; 
F32

Іноземна мова

Е2.3; Е2.5; Е2.6;  Е2.7;  F1; F8, F 26, F 34 Історія України
Е1; Е2.3; Е2.5; Е2.6;  Е2.9; 
Е2.10;

F1; F5, F 26, F 30, F 34, 
F 35

Філософія

Е2.6;  Е2.9; Е2.10; E2.11, 
Е3.25

F21, F24, F27, F 37
Безпека життєдіяльності

Е1, Е2.1, Е2.2, Е2.5, Е2.6, 
Е2.7, Е2.10, Е3.13, Е3.19

F5, F6, F7, F 30, F 34, F 35
Соціологія

Е1; Е2.1; Е2.2; Е2.5; Е2.6; 
Е2.7; Е2.8; Е2.10

F1;F5; F8, F 30, F 34
Політологія 

E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, F5, F11, F12, F19 Інформатика
Е1, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, 
E3.12, E3.22,

F4, F5, F11, F12, F13, F19 Інформатика, інформаційні системи
і технології

Е2.1; Е2.3; Е2.5; Е2.6; Е2.9 F1; F33, F 23, F 25, F 26, F 
29

Культура ділового спілкування

Е2.1; Е2.3; Е2.5; Е2.6; 
Е2.10; Е2.12; Е2.13

F1;F5; F33, F 23 Риторика

E2.6, E3.12, E3.13, E3.15, 
E3.20

F1, F9 Основи анатомії та фізіології 
нервової системи

E2.6, E3.13, E3.15, E3.20 F1, F9 Вікова фізіологія і валеологія
E2.4, E3.11, E3.13, F1, F2, F7 Вступ до спеціальності (психологія)
Е1, E2.1, E2.2, E3.13, E3.17,
E3.19, Е3.21

F1, F2, F7, F 21
Юридична психологія

E2.5 F1, F5 Персонологія
E2.6, E3.14 F2, F5, F 34 Історія психології
Е2.1, Е2.2, Е2.3, Е2.4,Е2.5, 
Е2.6, Е2.8Е2.9,Е2.10,Е3.16

F7, F8, F14, F 25, F 36
Менеджмент

Е1, E2.4,E2.5, E2.6, Е2.7, 
Е2.8, Е2.9, Е 2.10, Е 3.12, 
Е3.13

F1, F4, F5, F6, F9, F13, 
F16, F18, F19, F20,F 31

Математичні методи в психології

Е1, E2.9, E3.17, Е3.22, 
Е3.23

F1, F2, F4, F5, F11, F15, 
F17, F20, F 31

Психокорекція

Е1, E2.9, E3.17, Е3.21, 
Е3.22, Е3.23

F1, F11, F12, F20, F 29, F 
32

Психологічні консультування

E3.13, Е3.21 F1, F2, F6, F 21, F 24, F 37 Демографія
E3.13, Е3.21 F1, F2, F6 Етнопсихологія
E2.10, E3.15, E3.19, Е3.22, 
Е3.23

F1, F4, F5, F7, F20, F21 Психологія сім’ї 

Е3.22, Е3.23 F1, F4, F5, F7, F12, F14, 
F16, F20, F 32

Сімейне консультування
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II. Цикл професійної підготовки
E3.11, E3.13, E3.17, E3.18, 
Е3.21

F1, F2, F5, F 22, F 28
Загальна психологія

Е1, E3.13, E3.15, E3.17 F1, F2, F7, F8, F 24, F 27 Психологія екстремальних ситуацій
Е1, E3.13, E3.15, E3.17, 
E3.19

F1, F2, F7, F8, F 27
Психологія конфлікту

E3.17, Е3.21, Е3.22 F1, F4, F11, F13, F19, F20, 
F 31

Психодіагностика

Е3.21, Е3.23 F1, F2, F3 Арт-терапія
Е1, E3.13, E3.15, E3.19 F1, F2, F6, F7, F 32 Соціальна психологія
Е2.2, E3.13, E3.15, E3.19 F1, F4, F6, F7, F 27 Соціально-психологічна 

відповідальність
E3.13, E3.17 F1, F2, F 31 Експериментальна психологія
E3.13, E3.18 F1, F2, F5, F7 Психологія особистості
E3.15, E3.17, E3.18, Е3.21, 
Е3.23

F1, F2, F3, F7, F14
Психотерапія

Е3.21, Е3.22, Е3.23 F1, F2, F7, F11, F14, F20 Практикум з групової 
психокорекції

Е2.8; E3.13 F1, F2 Психологія творчості
E3.15, E3.17, E3.18, Е3.20, 
Е3.23

F1, F2, F4
Дефектологія

Е1, E3.13,E3.17, E3.19 F1, F2, F4, F7, F8, F11 Психологія управління
E2.15,E3.17, E3.18, Е3.20, 
Е3.23

F1, F2, F4, F8, F9, F15, 
F17, F20

Діагностика та корекція девіантної 
поведінки

E3.13,E3.17, E32.19 F1, F2, F4, F7, F8, F 32 Психологія впливу
Е1,E3.18,E3.19 F1, F2, F7 Педагогічна психологія
E3.13, E3.18,E3.19 F1, F2, F7, F11 Психологія іміджу
E3.15, E3.17, Е3.20 F1, F2, F8, F9 Клінічна психологія
E3.15, E3.17, Е3.20, Е3.23 F1, F2, F4, F8, F9, F20 Патопсихологія
E3.15, E3.18, Е3.23 F1, F2, F9, F15 Реабілітаційна психологія
E3.13, E3.15, E3.18, Е3.21 F1, F2, F9, F16 Вікова психологія
E3.13, E3.15, E3.18 F1, F2, F9, F16 Геронтопсихологія
Е2.4, Е3.26, Е3.27 F1, F37 Соціоекологія
E3.13, E3.16, Е32.20 F1, F2, F20 Сексологія
E3.13, Е3.21 F1, F2, F7, F 30, F 34 Електоральна психологія
E3.13, Е3.21 F1, F2, F7, F 30, F 34 Політична психологія
Е1, E3.13, Е3.19 F1, F2, F7, F8 Психологія стресу 
Е1, E3.13, E3.19 F1, F2, F3, F8 Стрес-менеджмент у професійній 

діяльності
E3.13, E3.19 F1, F2, F7, F 23, F 29, F 32 Комунікативна психологія
E3.13, E3.19 F1, F2, F7, F 32 Психологія комунікативного 

впливу
E3.17, E3.18, E3.19, Е3.21, 
Е3.22, Е3.23

F1, F2, F12, F20 Психологічна служба в системі 
освіти

E3.13, Е3.21 F1, F2, F7, F 36 Економічна психологія                      
E3.13, Е3.21 F1, F2, F7, F 36 Психологія економічної діяльності
E3.16, E3.17, E3.18, E3.19, 
Е3.22, Е3.23

F1, F7, F14 Соціально-психологічний тренінг

E3.12, E3.16 F1, F4, F8, F18, F 22, F 28 Методика проведення 
психологічної експертизи

Е2.1, Е3.24 F1, F7, F10 Методика викладання психології

9



Е2.4, Е2.9, Е2.10 F5, F6, F11, F14, F 36
Менеджмент підприємницької 
діяльності

E3.13, E3.16, E3.19, Е3.21 F1, F2, F7, F 36 Управління персоналом
E3.13, E3.16, E3.18, Е3.23 F1, F2, F3, F7 Психологія кризи
Е1,Е3.20, Е3.21, Е3.22, Е3.23 F1, F3, F7, F12, F14, F20, 

F 22
Кризове консультування
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3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

№
з/п

Назва дисципліни ECTS/
год.

Форма
контролю

1 2
НОРМАТИВНІ

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3/90 іспит
Культура українського народу 3/90 іспит
Іноземна мова 6/180 іспит
Історія України 3/90 іспит
Філософія 3/90 іспит
Основи анатомії та фізіології нервової системи 5/150 іспит
Вікова фізіологія і валеологія 4/120 іспит
Вступ до спеціальності (психологія) 4/120 залік
Юридична психологія 5/150 іспит
Персонологія 4/120 іспит
Загальна психологія 10/300 іспит
Психологія екстремальних ситуацій 3/90 іспит
Психологія конфлікту 3/90 залік
Психодіагностика 3/90 іспит
Арт-терапія 3/90 іспит
Соціальна психологія 5/150 іспит
Соціально-психологічна відповідальність 3/90 залік
Експериментальна психологія 4/120 іспит
Психологія особистості 6/180 іспит
Психотерапія 3/90 іспит
Практикум з групової психокорекції 12/360 залік
Ознайомлювалюна практика 1/30 залік
Психокорекцйна практика 8/240 залік
Психодіагностична практика 8/240 залік
Державний екзамен за фахом 2/60

ВИБІРКОВІ
Безпека життєдіяльності  3/90 іспит
Соціологія 3/90 іспит
Політологія 3/90 залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3/90 залік
Інформатика 3/90 залік
Інформатика, інформаційні системи і технології 3/90 залік
Культура ділового спілкування 3/90 залік
Риторика 3/90 залік
Історія психології 5/150 іспит
Менеджмент 3/90 залік
Математичні методи в психології 3/90 залік
Психокорекція 5/150 іспит
Психологічне консультування 5/150 іспит
Демографія 3/90 залік
Етнопсихологія 3/90 залік
Психологія сім’ї 3/90 іспит
Сімейне консультування 3/90 іспит
Психологія творчості 4/120 іспит
Дефектологія 5/150 іспит
Психологія управління 3/90 іспит

11



Діагностика та корекція девіантної поведінки 5/150 іспит
Психологія впливу 4/120 іспит
Педагогічна психологія 5/150 іспит
Психологія іміджу 3/90 іспит
Клінічна психологія 3/90 іспит
Патопсихологія 4/120 іспит
Реабілітаційна психологія 4/120 іспит
Вікова психологія 5/150 іспит
Геронтопсихологія 5/150 іспит
Соціоекологія 3/90 залік
Сексологія 3/90 залік
Електоральна психологія  3/90 іспит
Політична психологія 3/90 іспит
Психологія стресу 3/90 залік
Стрес-менеджмент у професійній діяльності 3/90 залік
Комунікативна психологія 3/90 іспит
Психологія комунікативного впливу 3/90 іспит
Економічна психологія 5/150 іспит
Психологія економічної діяльності 5/150 іспит
Психологічна служба в системі освіти 3/90 іспит
Соціально-психологічний тренінг 3/90 іспит
Методика проведення психологічної експертизи 4/120 іспит
Методика викладання психології 4/120 іспит
Менеджмент підприємницької діяльності 3/90 залік
Управління персоналом 3/90 залік
Психологія кризи 3/90 іспит
Кризове консультування 3/90 іспит
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4. Результати навчання
та тематика навчальних дисциплін освітньої програми

Нормативні дисципліни: 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
(за професійним спрямуванням)

Мета:  сформувати високий рівень мовної  культури,  грамотності,  фахової  ерудиції,
комунікативної компетентності студентів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, мовами.
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 
Здатність  формувати  ціннісні  орієнтації  крізь  призму  культуровідповідності  і  власного
культуротворення.
Здатність характеризувати найважливіші події, явища української історії і культури.  
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Застосувати оптимальні мовні техніки у професійній коунікації.

Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Державна  мова  –  мова  професійного  спілкування.  Стилі  сучасної  української
літературної мови у професійній комунікації
Тема 2. Основи культури професійного мовлення
Тема 3. Лексичні  особливості  ділового  мовлення.  Українська  термінологія  у  професій-ному
спілкуванні
Тема 4. Застосування та роль морфологічних і синтаксичних засобів у ділових паперах
Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Види і форми усного професійного
мовлення
Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Тема 7. Проблеми перекладу і редагування професійних текстів

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Мета:  сформувати  усвідомлене  розуміння  ролі  та  призначення  культури  в  житті

цивілізованого суспільства й людини; залучити студентів до вітчизняної  культурної спадщини,
допомогти усвідомити місце української культури у світовому культурному процесі; сприяти
подоланню  розриву  між  достатньо  високим  рівнем  професійної  підготовки  та  низьким
загальнокультурним розвитком випускників вищого закладу освіти; сформувати гуманістичний
світогляд, заснований на пріоритеті загальнолюдських цінностей; розвивати творчі здібності як
невід’ємну частину професійної підготовки студентів.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність продемонструвати сучасні інтерпретації історії культури та вміє використовувати їх
на українському матеріалі.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Здатність  добирати,  аналізувати   та  узагальнювати  науково-  пошуковий  культурологічний
матеріал Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 
Здатність формувати ціннісні орієнтації крізь призму культуровідповідності і власного.
Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, мовами.
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Здатність узагальнювати висновки про особливості  сучасних тенденцій розвитку української
культури. 
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Узагальнити науково-пошуковий культурологічний матеріал.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Сутність культури та її ґенеза
Тема 2. Філософські концепції розвитку культури
Тема 3. Умови та особливості становлення й розвитку української культури
Тема 4. Культурний розвиток давніх слов’ян
Тема 5. Культура Київської Русі
Тема 6. Українська культура XIV - першої половини XVII ст
Тема 7. Українська культура другої половини  XVII - XVIII ст
Тема 8. Доба культурно-національного   відродження /ХІХ – початок ХХ ст
Тема 9. Українська культура  у ХХ столітті. Тенденції розвитку сучасної української культури

ІНОЗЕМНА МОВА
Мета: формування  професійної  іншомовної  комунікативної  компетентності  – здатності  та
готовності до міжкультурного іншомовного спілкування на необхідному та достатньому рівнях
для реалізації цілей соціальної і професійної комунікації.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій
та  понять,  а  також  для  розуміння  і  продукування  широкого  кола  текстів  в  академічній  та
професійній сферах.
Знання правил синтаксису, щоб розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній
та професійній сферах.
Знання мовних форм, характерних для академічного та професійного мовлення.
Знання широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в
академічній та професійній сферах.
Вміння  читати літературу за фахом та суміжних сферах науки з метою отримання потрібної
інформації з мінімальним використанням словника.
Володіння специфікою артикуляції звуків, інтонації, акцентуації та ритму мови, що вивчається.
Володіння різними видами читання: вивчаючим, ознайомлювальним, оглядовим, пошуковим.
Уміння перекладати статті та інші наукові публікації за фахом, що розкривають широке коло
суспільно-важливих проблем.
Уміння  оформлювати  отриману  інформацію  у  вигляді  реферату,  анотації,  повідомлення,
доповіді,  участі  в  усному  спілкуванні  в  межах  тем  і  ситуацій,  зазначених  у  програмі,
включаючи власне розгорнуте висловлювання й сприймання такого на слух.
Здатність підвищувати самостійно рівень мовної та мовленнєвої компетентностей.
Здатність поповнювати інформацію про країни, мова яких вивчається.
Здатність застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного
спілкування в академічному та професійному середовищах.
Володіння нормами мовленнєвого етикету, прийнятого у професійній та діловій сферах.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Становлення психології. Психологія сьогодні
Тема 2. Спеціаліст. Галузі спеціалізації
Тема 3. Відчуття та сприйняття. Свідомість
Тема 4. Пам’ять. Види пам’яті
Тема 5. Мозок. Психічні стан. Емоції
Тема 6. Біхевіоризм
Тема 7. Пізнання і мова. Емоції та стрес. Сон
Тема 8. Поведінка і мотиви
Тема 9. Особистість і соціальний розвиток
Тема 10. Психічні розлади
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Мета: сформувати  прагнення послідовного  вивчення  державно-політичного,  соціально-
економічного,  духовного,  етно-культурного поступу українського народу в контексті  світових,
загальноцивілізаційних вимірів.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у професійній
сфері.
 Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Здатність  аналізувати  й  узагальнювати  найхарактерніші  тенденції  історико-цивілізаційного
поступу  українського  народу,  застосовувати  отримані  знання  з  історії  України  при вирішенні
актуальних проблем сучасного українського суспільства.
Формувати національну та історичну свідомість народу; 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Феномен української історії. Стародавня історія України
Тема 2. Княжа доба української історії у світових вимірах
Тема 3. Ранньомодерна історія України (XIV – XVIII ст.)
Тема 4. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)
Тема 5. Українські землі в період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр
Тема 6. Україна у складі СРСР (20 – 80-ті роки ХХ ст.)
Тема 7. Україна в умовах незалежності

ФІЛОСОФІЯ
Мета: формування теоретично обґрунтованої світоглядної позиції студента, підвищення його
культури мислення, усвідомлення власного буття в контексті суспільно-історичних цінностей
сучасної  епохи,  вироблення активної  життєвої  позиції;  оволодіння теоретичними знаннями і
практичними  навичками,  необхідних  для  глибокого  розуміння  специфіки  філософського
знання.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  галузях
психології, що передбачає застосування різноманітних теорій і методів психологічної науки.
Здатність  організовувати  комплексні  завдання  впродовж  певного  періоду  та  вчасно
представляти результат. 
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Здатність  самостійно  приймати  рішення  та  нести  персональну  відповідальність  за  якість  у
професійній діяльності. 
Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Здатність  сформувати під впливом філософії, які становлять підґрунтя морального, правового,
культурного розвитку суспільства.
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Філософія як наука і тип світогляду
Тема 2. Гносеологія (філософія пізнання)
Тема 3. Онтологія (філософія буття)
Тема 4. Філософія свідомості
Тема 5. Антропологія (філософія людини)
Тема 6. Аксіологія (філософія цінностей)
Тема 7. Філософія культури, цивілізація 
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Тема 8. Філософія історії
Тема 9. Філософія суспільства
Тема 10. Філософія права
Тема 11. Антична філософія
Тема 12. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження
Тема 13. Філософія Нового Часу і Просвітництва
Тема 14. Класична німецька філософія
Тема 15. Сучасна зарубіжна філософія
Тема 16. Українська філософія

ОСНОВИ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Мета: ознайомити студентів із сновними фізіологічними функціями, сформувати комплексне
уявлення про анатомію та фізіологію гервової системи людини. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Володіння інструментарієм, методами організації та проведення психологічних досліджень.
Розуміння специфіки анатомії та фізіології нервової системи, її зв’язків із іншими навчальними
дисциплінами;  прагнення  знати  основні  галузі  психології  та  мати  можливість  застосування
психологічних знань у різних сферах життя.
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Еволюція нервової системи. Стадії розвитку мозку людини
Тема 2. Кісткова система організму людини
Тема 3. Спинний та головний мозок
Тема 4. Морфофізіологія нейрона, глії, синапса
Тема 5. Електрохімічні процеси у нейронах, нервових волокнах, синапсах
Тема 6. Інтеграційна роль та гальмування у центральній нервовій системі
Тема 7. Соматична та вегетативна нервова система
Тема 8. Загальні характеристики рухової активності людини
Тема 9. Сенсорні системи
Тема 10. Фізіологічні основи вищої нервової діяльності

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ВАЛЕОЛОГІЯ
Мета: вивчення  анатомо-фізіологічних  особливостей  організму  дітей  та  підлітків,
закономірностей  формування  функціональних  систем  у  процесі  індивідуального  розвитку
людини та їх вплив на психічні процеси.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Розуміння специфіки предмету вікова фізіологія і валеологія, її зв’язків із іншими навчальними
дисциплінами;  прагнення знати вікову  фізіологію і  валеологію як галузь психології  та  мати
можливість застосування психологічних знань у різних сферах життя.
Володіння знаннями особливостей діяльності  та  функціонування психіки  людини,  на  різних
етапах розвитку.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей функціонування
на різних етапах.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Вступ у вікову фізіологію. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку
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Тема 2. Вікова фізіологія нервової системи
Тема 3. Вікова фізіологія сенсорних систем
Тема 4. Особливості опорно-рухового апарату
Тема 5. Вікові особливості органів дихання
Тема 6. Особливості розвитку серцево-судинної системи
Тема 7. Особливості будови та функцій органів травлення на різних вікових етапах розвитку
організму.  Обмін речовин і енергії
Тема 8. Розвиток сечостатевої системи
Тема 9. Особливості розвитку ендокринної системи

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ПСИХОЛОГІЯ)
Мета: здатність  розуміти  цілі,  методологію  та  методи  професійної   діяльності  психолога;
розуміти специфіку предмету психології;  прагнення знати основні  галузі  психології  та  мати
можливість застосувати психологічні  знання у різних сферах життя. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  історії,  науки  і
практики психології. Визначити сутність і особливості галузей психології. 
Здатність  організовувати  комплексні  завдання  впродовж  певного  періоду  та  вчасно
представляти результат. 
Здатність  формувати  ціннісні  орієнтації  крізь  призму  культуровідповідності  і  власного
культуротворення.
Здатність характеризувати найважливіші події, явища української історії і культури.  
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Психологія як наука і психолог як професія
Тема 2. Мета і завдання діяльності психолога
Тема 3. Методологічні основи теоретичної і прикладної психології
Тема 4. Зміст і основні функції діяльності психолога
Тема 5. Специфічні особливості роботи психолога 
Тема 6. Етичні та психологічні вимоги до особистості психолога 
Тема 7. Психологічна культура психолога
Тема 8. Організаційні засади діяльності психолога

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: формування  у  студентів  спеціальних  знань  про  основні  закономірності  та  механізми
психічної  діяльності  особистості  у  сфері  правових  відносин,  набуття  студентами
загальнотеоретичних  та  практично-орієнтованих  знань,  умінь  і  навичок  психологічного
спрямування юридичної діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методологію.
Володіння  необхідними  знаннями  і  розумінням  ролі  психології  в  суспільстві  з  метою
ефективної  роботи  за  майбутньою  професією  та  врахування  впливу  на  соціально-правові
проблеми.
Розуміння  специфіки  предмету  юридичної  психології,  її  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення  знати  основні  галузі  психології  та  мати  можливість  застосування  психологічних
знань у різних сферах життя.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
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Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Визначити сутність і особливості юридичної психології як галузі психології.
Інтерпретувати роль особистості у діяльності і спілкуванні. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань
Тема 2. Загально-психологічні засади юридичної психології
Тема 3. Соціально-психологічні засади юридичної психології
Тема 4. Психологічні детермінанти формування особистості злочинця та групової злочинності
Тема 5. Психологічні особливості фінансової злочинності
Тема 6. Психологічні основи досудового розслідування фінансових злочинів
Тема 7. Судово-психологічні експертизи в юридичній діяльності
Тема 8. Психологія судового процесу
Тема 9. Пенітенціарна психологія

ПЕРСОНОЛОГІЯ
Мета  дисципліни: ознайомити студентів із основними зарубіжними та вітчизняними теоріями
особистості,  сформувати  у  студентів  цілісне  уявлення  про  особистість,  закономірності  та
механізми її розвитку та функціонування. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  визначати  фактори  формування  психологічно  здорової  особистості;  володіти
теоретичною  базою для розуміння  механізмів,  що  лежать  в  основі  порушень  особистісного
функціонування.
Вільно  володіти  понятійно-категоріальним  апаратом  персонології, застосовувати  його  для
визначення  мотивів  людської  поведінки,   розвивати  у  студентів  уміння  порівняльного
теоретичного аналізу.
Знати специфіку застосування різноманітних напрямів персонологічних досліджень.
Зміст дисципліни
Тема 1. Предмет, завдання та методи персонології
Тема 2. Психодинамічні теорії особистості: психоаналіз (З.Фрейд)
Тема 3. Психодинамічні теорії особистості (К.Юнг, А.Адлер)
Тема 4. Психодинамічні теорії особистості: соціокультурний підхід
Тема 5. Екзистенціонально-гуманістична психологія
Тема 6. Структурний підхід. Теорії рис
Тема 7. Особистість і теорії научіння
Тема 8. Когнітивні та соціально-когнітивні теорії особистості
Тема 9. Особистість у радянській та українській психології

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: формування у студентів системи теоретичних знань щодо методологічних і теоретичних
проблем  психологічної  науки,  основних  психологічних  знань  щодо  провідних  проблем
загальної психології, психічних процесів особистості, психології особистості та діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність розуміти цілі, методологію та методи професійної діяльності психолога.
Розуміння  специфіки  предмету  загальної  психології,  її  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення  знати  основні  галузі  психології  та  мати  можливість  застосування  психологічних
знань у різних сферах життя.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
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Визначити сутність і особливості галузей психології.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Основні поняття та категорії психології
Тема 2. Структура психіки
Тема 3. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки
Тема 4. Психічні процеси
Тема 5. Психічні властивості 
Тема 6. Психічні стани
Тема 7. Індивід, індивідуальність, особистість
Тема 8. Особистість і колектив
Тема 9. Діяльність

ПСИХОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
Мета: засвоєння  психологічних  знань  щодо  виявлення  психологічних  закономірностей
поведінки  людини  в  екстремальних  ситуаціях,  вивчення  особливостей  людини,  поведінки,
емоцій, патологічних станів у період впливу на неї екстремальних стресових факторів.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  психології
екстремальних  ситуацій як  галузі  психології,  що  передбачає  застосування  певних  теорій  та
методів психологічної науки.
Розуміння  специфіки  предмету  психології  екстремальних  ситуацій,  її  зв’язків  із  іншими
навчальними  дисциплінами;  прагнення  знати  основні  галузі  психології  та  мати  можливість
застосування психологічних знань у різних сферах життя.
Володіння знаннями особливостей діяльності  та  функціонування психіки  людини,  на  різних
етапах розвитку.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів у екстремальних ситуаціях.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Визначити сутність і особливості психології екстремальних ситуацій як галузі психології.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Кризова поведінка людини. Шляхи подолання кризи
Тема 2. Типи поведінки особистості в кризовому стані
Тема 2.   Психологічна характеристика екстремальних ситуацій   
Тема 3. Характер і види екстремальних ситуацій
Тема 4. Особистість в екстремальних умовах
Тема 5. Післятравматичні стресові розлади: моделі та діагностика
Тема 6. Робота психолога у вогнищах  екстремальних ситуацій
Тема 7. Психотерапія післятравматичного стресового розладу
Тема 8. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника фіскальних 
органів

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Мета: формування  системи  знань  про  природу  конфліктів,  набуття  практичних  навичок  у  їх
розв’язанні,  вироблення  вмінь  прогнозувати  і  контролювати  конфліктну  ситуацію,  позитивно
сприймати конфлікт і адекватного його використовувати.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  психології
конфлікту  як  галузі  психології,  що  передбачає  застосування  певних  теорій  та  методів
психологічної науки.
Розуміння специфіки предмету психології конфлікту.
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Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини  у
конфліктних ситуаціях. 
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів, необхідних для ефективного розв’язання конфліктів.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат із навчальної дисципліни психологія конфлікту.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Оцінити  роль  і  значення  пізнавальної,  емоційно-вольової,  мотиваційної  сфер  особистості  у
конфліктній та безконфліктній взаємодіях.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1.  Психологія конфлікту: предмет, об’єкт, завдання, методи
Тема 2  Конфлікт як соціальний феномен
Тема 3. Динаміка і механізми конфлікту
Тема 4.  Методи та форми управління конфліктами
Тема 5 . Попередження і регулювання конфліктів
Тема 6.  Стратегія розв’язання конфліктів
Тема 7.   Роль керівника в управлінні конфліктами
Тема 8.  Психологія особистості в конфлікті

ПСИХОДІАГНОСТИКА
Мета: формування  у  студентів  спеціальних  знань  і  навичок  психологічної  діагностики  у
системі  профвідбору  та  профконсультування,  у  клініко-консультаційній  службі,  у  закладах
освіти,  охорони  здоров’я,  у  системі  державних  установ  та  організацій,  у  сфері  бізнесу  і
менеджменту.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів для психодіагностики особистості.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Прагнення володіти основами психодіагностики.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  психодіагностики,  встановити  чіткий  зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію  у
психодіагностиці різних категорій клієнтів.
Упорядкувати  знання  організаційно-функціональних,  програмно-технологічних  засобів
психологічної діагностики.
Застосовувати оптимальні організаційно-функціональні, програмно-технологічні засоби 
психологічної діагностики.
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної діагностики та
оцінювати їх імовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Введення у психодіагностику
Тема 2. Загальні проблеми психодіагностичної теорії і практики 
Тема 3. Класифікація і характеристика основних психодіагностичних  методів
Тема 4. Основні вимоги до психодіагностичних методик як до інструментів практичної роботи
Тема 5. Діагностика інтелектуального розвитку
Тема 6. Діагностика  креативність
Тема 7. Діагностика властивостей особистості   
Тема 8. Діагностика психічних процесів станів та властивостей
Тема 9. Психодіагностика міжособистісних стосунків
Тема 10. Проективні методики діагностики особистості
Тема 11. Психодіагностика в контексті психологічної допомоги особистості
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АРТ-ТЕРАПІЯ
Мета: ознайомити студентів із базовими концептами, теоретичними аспектами, практичними
основами арт-терапії у психотерапевтичній роботі; сформувати знання щодо змісту, видів, форм
роботи в арт-терапії.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Навички орієнтування в основних видах арт-терапії.
Прагнення  володіти  основними  засадами  арт-терапії  у  психотерапевтичній,  корекційній  та
розвивальній роботі.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  арт-терапії,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і
практики.
Визначити сутність і особливості арт-терапії як галузі психології.
Описати  арт-терапію  в  контексті  класичного  і  новітнього  підходів  до  роботи  з  різними
категоріями клієнтів.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Арт-терапія як напрям психотерапії
Тема 2. Теоретичні аспекти і проблеми арт-терапії
Тема 3. Основні форми арт-терапевтичної роботи
Тема 4. Проективний підхід в інтерпретації образотворчої продукції
Тема 5. Арт-терапія у роботі з дітьми
Тема 6. Арт-терапія у роботі з вразливими категоріями клієнтів
Тема 7. Арт-терапія у роботі з жінками

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: підготувати  студентів  до  виконання  основних  професійних  функцій,  пов’язаних  із
організацією соціально-психологічної роботи.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння соціально-психологічних  теорій,  представлених  у  різних  напрямах  західної  та
вітчизняної  психології;  механізмів  пізнання  соціально-психологічної  реальності,  вміння
використовувати набуті знання для пояснення психологічних феноменів.
Розуміння  специфіки  предмету  соціальної  психології,  її  зв’язків  із  іншими  навчальними
дисциплінами;  прагнення  знати  основні  напрями  досліджень  соціальної  психології  та
можливості застосування отриманих знань у різних сферах життя.
Розуміння  механізмів  пізнання  соціально-психологічної  реальності,  формувати  вміння
використовувати набуті знання для пояснення психологічних феноменів.
Розуміння засобів  соціально-психологічного  впливу  у  процесі  спілкування,  особливостей
групової діяльності,  психологічних особливостей великих соціальних груп та масових явищ,
особливостей сучасних прикладних соціально-психологічних досліджень. 
Здатність  оперувати  основними  термінами  і  поняттями  соціальної  психології  на  рівні
відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті. 
Визначити сутність і особливості соціальної психології.
Описати класичні і новітні напрями психологічного теоретизування та практики.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Соціальна психологія як явище
Тема 2. Предмет і методи соціальної психології
Тема 3. Сучасні напрями розвитку зарубіжної соціальної психології
Тема 4. Соціальна психологія особистості
Тема 5. Дослідження оремих моделей соціалізації особистості
Тема 6. Соціально-психологічні закономірності взаємодії
Тема 7. Соціальна психологія спільностей і груп
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Мета: сформувати у студентів уявлення про засади соціально-психологічної відповідальності і
відповідних  професійних  компетенцій,  що  дозволять  їм  сформувати  стратегії  підвищення
власного рівня соціально-психологічної  відповідальності у різних сферах життєдіяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Володіння необхідними знаннями і розумінням ролі соціально-психологічної відповідальності у
суспільстві  як  чинник  підвищення  ефективності  роботи  за  майбутньою  професією  та
врахування її впливу на соціальні проблеми.
Розуміння  специфіки  соціально-психологічної  відповідальності  особистості,  її  зв’язків  із
іншими  дисциплінами  та  галузями  наукового  знання;  прагнення  знати  основні  напрями
досліджень  соціально-психологічної  відповідальності,  мати  можливість  застосування  знань,
принципів  формування соціально-психологічної відповідальності особистості для підвищення
загального рівня соціальної відповідальності у суспільстві.
Володіння  знаннями  впливу  особливостей  функціонування  психіки  людини  на  процес
формування соціально-психологічної відповідальності на різних етапах розвитку особистості.
Визначеність  впливу  рівня  соціально-психологічної  відповідальності  на  формування
психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних  групах,
міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики  у
сфері соціально-психологічної відповідальності в суспільстві. 
Визначити  сутність  та  призначення  методів  прикладних  досліджень  у  межах  проблематики
соціально-психологічної відповідальності.
Класифікувати основні соціально-психологічні явища, стани, процеси, специфіку їх перебігу у
сфері соціально-психологічної відповідальності.
Інтерпретувати роль особистості  в процесі  формування загальносуспільного рівня соціальної
відповідальності,  розкрити  специфіку  психологічних  проявів  у  соціальної  відповідальності
особистості.
Зміст дисципліни (тематика):
Тема  1.  Соціальна  відповідальність  особистості  в  психологічній  науці:  основні  підходи  та
методи дослідження
Тема 2. Соціально-відповідальна поведінки особистості: психологічні аспекти
Тема 3. Основні теорії соціально-відповідальної особистості в психології
Тема 4. Особливості типологізації  соціально-відповідальної особистості в психології
Тема 5. Специфіка  психологічних  особливостей  соціально-безвідповідальної  поведінки  у
суспільстві
Тема 6. Девіантна та деліквентна поведінка як прояви соціально-безвідповідальної поведінки у
суспільстві 
Тема 7. Психологічні особливості формування професійної відповідальності особистості
Тема 8. Стратегії  підвищення  рівня  соціально-психологічної  відповідальності  особистості  в
кризових умовах
Тема 9. Соціально-психологічна відповідальність як чинник протидії  впливу маніпулятивним
технологіям
Тема 10. Соціально-психологічна відповідальність в контексті формування активної життєвої
позиції особистості

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: сформувати у студентів комплексну систему знань основ експериментальної психології.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  експериментальної  психології,  її  зв’язків  із  іншими
навчальними дисциплінами; прагнення знати особливості експериментальної психології галузі
психології та мати можливість застосування психологічних знань у різних сферах життя.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
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Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Експериментальна психологія галузь психології
Тема 2. Розвиток наукових передумов виникнення експериментальної психології 
Тема 3. Експериментальний метод як один із способів пізнання
Тема 4. Суб’єктний підхід до емпіричного дослідження 
Тема 5. Типи експериментів 
Тема 6. Передумови планування експерименту
Тема 7. Організація експерименту
Тема 7. Обробка результатів, інтерпретація їх та представлення
Тема 8. Типові помилки при організації та проведенні експериментальних досліджень
Тема 9. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Мета: сформувати уявлення закономірностей психічної діяльності і становлення особистості на
різних етапах життєвого шляху, визначення сутнісної діяльності, шляхів гармонізації простору
людських  взаємин,  активізації   потенціалу  життєтворення,  можливостей  конструктивного
розв’язання  кризових життєвих ситуацій.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Визначити сутність і особливості психології особистості.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Проводити  емпіричне  дослідження  особистісних  змінних,  володіючи  класичними
експериментальними методиками, керуючись сучасними дослідницькими стратегіями вивчення
особистості та прийомами їх практичного застосування.
Коригувати  певні  відхилення  у  розвитку  особистості,   застосовувати  здобуті  знання  для
розв’язання конфліктів, подолання складних життєвих ситуацій.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Предмет, завдання та методи психології особистості 
Тема 2. Сучасні теорії особистості
Тема 3. Формування і розвиток особистості
Тема 4. Структурно-функціональні характеристики особистості
Тема 5. Спрямованість особистості 
Тема 6. Самосвідомість та рефлексивні характеристики особистості
Тема 7. Індивідуально-психологічні характеристики особистості
Тема 8. Психологічна стать як детермінанта розвитку особистості
Тема 9. Відхилення у розвитку особистості
Тема 10. Особистість у соціумі
Тема 11. Життєвий шлях  і життєвий світ особистості

ПСИХОТЕРАПІЯ
Мета: сприяння  у  становленні  повноцінної  особистості,  здатної  займати  активну  життєву
позицію відносно себе та власної життєдіяльності. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної  науки.   Визначити  сутність  і  особливості  психотерапії.  Ілюструвати  навички
взаємодії з різними категоріями клієнтів під час індивідуальної та групової роботи. 
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
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Прагнення володіти основними засадами психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Описати класичні і новітні напрями психологічного теоретизування та практики.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Ілюструвати  навички  взаємодії  з  різними  категоріями  клієнтів  під  час  індивідуальної  та
групової роботи. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Визначення психотерапії та основних понять
Тема 2. Методологічні основи психотерапії 
Тема 3. Особливості психотерапевтичного впливу 
Тема 4. Зміст динамічного напряму в психотерапії 
Тема 5. Когнітивно-поведінковий напрям у психотерапії 
Тема 6. Екзистенційно-гуманістичний напрям у психотерапії 
Тема 7. Основні форми психотерапії 
Тема 8. Вікові аспекти психотерапії
Тема 9. Гендерні аспекти психотерапії

ПРАКТИКУМ ІЗ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 
Мета:  сформувати  у  студентів  навички  орієнтування  в  основних  сферах  і  видах  групової
психокорекції,  прагнення володіти основами психокорекції,  знати основні засади корекційної
роботи.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
групової психокорекції. 
Визначити  сутність  і  особливості  групової  психокорекції.  Продемонструвати  переваги  та
обмеження застосування психологічного інструментарію у різних сферах та у роботі з різними
категоріями клієнтів. 
Ілюструвати навички взаємодії з різними категоріями клієнтів під час групової роботи. 
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної психокорекції
та оцінювати їх ймовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Групова психокорекція в контексті розвитку практичної психології 
Тема 2. Основні напрями психокорекції в зарубіжній практиці 
Тема 3. Природа психічних явищ, що підлягають психокорекції 
Тема 4. Особистісна проблема та її роль у формуванні індивідуальних соціально- перцептивних
викривлень суб’єкта 
Тема 5. Поняття про психологічні захисти. Особливості роботи з психологічними захистами в
груповій психокорекції  
Тема 6. Види корекційних груп 
Тема 7. Результативність групового психокорекційного процесу 
Тема 8. Фактори, що сприяють інтеграції групи
Тема 9. Поняття про «інтеграцію» та «дезінтеграцію» психіки
Тема 10. Основні ознаки особистісних та групових змін
Тема 11. Професійні вимоги до керівника групи АСПН
Тема 12. Принципи функціонування групи АСПН
Тема 13. Теоретичні моделі психокорекційної практики
Тема 14. Психодраматичний підхід у груповій психокорекційній роботі 
Тема 15. Психоаналітичний підхід у груповій психокорекційній роботі 
Тема 16 Характеристика основних методів АСПН 
Тема 17. Використання предметних моделей у групах АСПН 
Тема 18. Психоаналітичний аналіз психомалюнків. Психомалюнок і сновидіння
Тема 19. Міфи, притчи і казки у психокорекції
Тема 20. Застосування метафоричних прийомів у психокорекційному процесі 
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вибіркові дисципліни:

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
(М.1. Безпека життєдіяльності. М.2. Цивільний захист. 

М.3. Охорона праці)
Мета:  оволодіння студентами  сукупності  загальнокультурних та  професійних компетенцій з
питань  безпеки  життєдіяльності,  охорони  праці  та  цивільного  захисту  відповідно  до
європейських  стандартів  безпеки  для  вирішення  професійних  завдань,  пов’язаних  із
гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних
ситуацій. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Формування  культури  безпеки  і  ризик-орієнтованого  мислення,  при  якому  питання
гарантування безпеки, захисту й збереження життя і здоров’я є найважливішими пріоритетами
для  людини, суспільства, держави.
Набуття знань щодо сучасних проблем і головних завдань безпеки життя та діяльності, а також
уміння визначати коло своїх обов’язків  із питань виконання завдань професійної діяльності з
урахуванням  ризику  виникнення  небезпек,  які  можуть  спричинити  надзвичайні  ситуації  та
привести до несприятливих наслідків.
Формування навичок оцінки особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства. 
Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Набуття  знань  щодо  організаційно-правових  заходів  забезпечення  безпеки  життєдіяльності,
цивільного захисту та охорони праці та вміння обґрунтовувати та забезпечувати виконання у
повному обсязі заходи з колективної та особистої безпеки.
Зміст дисципліни (тематика)

ЗМ 1 «Безпека життєдіяльності»
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат із безпеки життєдіяльності
Тема 2. Фізіологічні та психологічні особливості організму людини
Тема 3. Середовище життєдіяльності людини
Тема 4. Техногенні небезпеки та їх наслідки
Тема 5. Соціальні небезпеки
Тема 6. Комбіновані небезпеки

ЗМ 2 «Цивільний захист»
Тема 7. Правові та організаційні основи цивільного захисту
Тема 8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Тема 9. Забезпечення заходів і дій у межах єдиної системи цивільного захисту

ЗМ 3 «Охорона праці»
Тема 10. Правові та організаційні питання охорони праці
Тема 11. Виробнича санітарія та гігієна праці
Тема 12. Основи промислової безпеки
Тема 13. Пожежна безпека 

СОЦІОЛОГІЯ
Мета:  оволодіння  студентами знань  із  історії  становлення  соціології  як  науки в  Україні,  в
країнах  Західної  Європи та  США; дослідження особливостей соціальних явищ та  процесів,
ознайомлення з основними концепціями, що пояснюють сутність процесів функціонування та
трансформацій суспільства; вивчення основ соціологічних досліджень; оволодіння знаннями в
межах спеціальних та галузевих соціологічних теорій.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  соціології  та
галузях, що передбачає застосування певних теорій та методів соціологічної науки.
Здатність  ефективно  спілкуватися,  використовуючи  соціологічне  знання  щодо  різних
соціальних  груп,  верств,  прошарків,  специфіки  функціонування  різних  соціальних  сфер
суспільства. 
Володіння необхідними знаннями щодо аксіологічної складової людської діяльності.
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Здатність  критично  оцінювати  інформацію,  що  надходить,  робити  власні  висновки  щодо
поточної  ситуації  та прогнозувати майбутній хід подій, адекватно оцінювати власні дії та їх
вплив на систему соціальних зв’язків.
Здатність  оцінити  соціальні  факти,  соціальні  процеси,  застосовувати  отримані  знання  за
визначеними темами курсу «соціологія» у практичній площині.
Володіння  знаннями  щодо  специфіки  інформаційного  суспільства,  ролі   інформаційних  і
комунікаційних технологій у професійній сфер, кар’єрному зростанні.
Розуміння специфіки особистісного розвитку, кар’єрного зростання у сучасному суспільстві.
Класифікувати основні соціальні явища і процеси,розуміти специфіку їх перебігу. 
Розуміння проблем, факторів і етапів соціалізації особистості, причин формування та основних
виявів девіантної поведінки, основних форм соціального контролю.
Застосування  в  професійній  сфері  знань  із  сучасних  досліджень  у  сфері  соціології  праці,
культури, релігії, політики, сім’ї, економіки, права, особистості,  основних методів соціології. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. Система соціологічного знання
Тема 2. Історія становлення соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні
Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Тема 4. Соціальні організації та соціальні інститути
Тема 5.  Особистість в системі соціальних зв’язків
Тема 6. Соціологія культури
Тема 7. Соціологія праці
Тема 8. Соціологія політики
Тема 9. Економічна соціологія
Тема 10. Соціологія сім’ї
Тема 11. Соціологія релігії
Тема 12.  Організація  соціологічних  досліджень.  Методи  збирання  та  обробки  соціологіч-ної
інформації

ПОЛІТОЛОГІЯ 
Мета: оволодіння  теоретичними  знаннями  та  необхідними  практичними  навичками  для

розуміння сутності політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, формування політичної

культури та зрілої громадянської позиції.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  галузях
психології, що передбачає застосування різноманітних теорій і методів психологічної науки.
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Володіння  необхідними  знаннями  і  розумінням  ролі  психології  в  суспільстві  з  метою
ефективної роботи за майбутньою професією та усвідомлення власного впливу на розв’язання
соціальних і особистісних  проблем клієнтів.
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у професійній
сфері.
Генерування ідей та творчий підхід у досягненні наукових та практичних результатів.
Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки в житі суспільства
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Тема 2. Політична діяльність і влада
Тема 3. Історія світової політичної думки
Тема 4. Становлення та розвиток політичної думки в Україні
Тема 5. Сучасні ідейно-політичні течії
Тема 6. Політична система суспільства
Тема 7. Економічна і соціальна політика
Тема 8. Політика та етнонаціональні відносини
Тема 9. Особистість і політика. Політичне лідерство
Тема 10. Політична культура
Тема 11. Світовий політичний процес

ІНФОРМАТИКА
Мета: формування  знань  про  принципи  побудови  та  функціонування  комп’ютерів,
організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію,
програмне  забезпечення  персональних  комп’ютерів  і  комп’ютерних  мереж;  формування
навичок  ефективного  використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  у
професійній  діяльності  повязаної  з  пошуком,  систематизацією,  зберіганням,  поданням,
передаванням  інформацції;  ознайомлення  студентів  із  роллю  нових  інформаційних
технологій  у  сучасному  виробництві,  науці,  повсякденній  практиці,  з  перспективами
розвитку обчислювальної техніки; формування інформаційної культури.  
.Результати навчання за навчальною дисципліною:
Розуміння  ролі  інформації  та  інформаційних  процесів  у  професійній  області,  в  управлінні
технічними, психологічними дослідженнями.
Розуміння проблем подання, оцінки і вимірювання психологічної інформації, її сприймання і
розуміння, сутності формалізації суджень, зв’язку між змістом та формою, ролі інформаційного
моделювання в сучасних сферах життя.
Вміння добирати послідовність операцій і дій у професійній діяльності, розробляти програму
спостереження, досліду, психологічного експерименту.
Володіння знаряддєвими застосуваннями ЕОМ, системами опрацювання текстової,  числової,
графічної і соціологічної інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними
системами, системами телекомунікацій.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Теоретичні основи інформатики
Тема 2. Операційні системи та сервісні програми
Тема 3. Комп’ютерні мережі
Тема 4. Системи обробки текстових даних
Тема 5. Системи табличної обробки даних
Тема 6. Бази даних та СУБД
Тема 7. Системи створення презентацій

ІНФОРМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок із питань побудови та
функціонування  сучасних  систем  і  технологій,  їх  раціонального  використання  при
розв’язуванні задач професійного спрямування та сфері психологічних досліджень.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
Володіння теоретичними засадами основ інформатики, системною забезпечення інформаційних
процесів, основними застосування Інтернету в психології,  мережні технології,  поняттями про
експертні  і  навчальні  системи,  перспективи  розвитку  інформаційних  систем,  принципи  і
технології  організації  інформаційних  потоків  в  управлінні  психологічними  дослідженнями,
технології  створення  та  використання  інтегрованих  інформаційних  систем  для  розв’язання
задач в галузі психологічних досліджень.
Володіння  навичками  роботи з  офісним  програмним  забезпеченням  для  обробки
структурованих документів; роботи в мережі.
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Здатність  використовувати  в  практичній  діяльності  новітні  інформаційні  технології для
підтримки, демонстрації та обробки даних психологічних досліджень. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Теоретичні основи інформатики
Тема 2. Операційні системи та сервісні програми
Тема 3. Мережеві технології в психології. Хмарні обчислення
Тема 4. Засоби автоматизації даних психологічного дослідження у середовищі MS Word 
Тема 5. Засоби підтримки систем психологічних досліджень у середовищі MS Excel 
Тема 6. Бази даних та СУБД
Тема  7.  Програмні  засоби  для  підготовки  публікацій  психологічних  досліджень  у MS
PowerPoint 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Мета: формування  високого  рівня  культури  ділового  спілкування,  комунікативної
компетентності студентів, практичне оволодіння способами, формами, моделями  спілкування,
що забезпечить високий професіоналізм на рівні зростаючих вимог суспільства.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, мовами.
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Здатність  самостійно  приймати  рішення  та  нести  персональну  відповідальність  за  якість  у
професійній діяльності.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Застосувати оптимальні риторичні прийоми у професійній діяльності.
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Етичні основи ділового спілкування
Тема 2. Культура спілкування як цілісна система моральних та психологічних компонентів
Тема 3. Етика взаємодії та взаєморозуміння у професійному спілкуванні
Тема 4. Комунікативна техніка спілкування
Тема 5. Етикет ділових відносин
Тема 6. Етикет й імідж ділової людини
Тема 7. Національні особливості у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

РИТОРИКА 
Мета:  ознайомлення студентів із основами знань класичної і сучасної риторики як науки про
мисленнєво-мовленнєву діяльність; формування високого рівня комунікативної компетентності
студентів,  оволодіння  мистецтвом  переконуючої  комунікації,  мистецтвом  суперечки;
формування умінь та навичок ораторської майстерності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, мовами.
Здатність  формулювати  задачу,  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 
Здатність  формувати  ціннісні  орієнтації  крізь  призму  культуровідповідності  і  власного
культуротворення.
Здатність характеризувати найважливіші події, явища української історії і культури.  
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Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Застосувати оптимальні риторичні прийоми у професійній діяльності.
Здатність  застосовувати основні  закони  риторики  у  професійній  діяльності,  здатність
застосовувати численні прийоми виразності при підготовці тексту промов.
Здатність застосовувати різні прийоми ведення суперечки та подолання перешкод у спілкуванні
оратора з аудиторією.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Риторика як наука, її функції в суспільстві
Тема 2. Етапи історичного розвитку риторики
Тема 3. Закони риторики. Жанри красномовства
Тема 4. Особливості підготовки та виголошення промов
Тема 5. Мовна культура ритора
Тема 6. Діалогічне  красномовство.  Принципи  та  засоби  полеміки. Принципи  взаємодії
аудиторії та оратора
Тема 7. Красномовство психолога

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Мета: сформувати  здатність  оцінювати  історичні  факти,  застосовувати  отримані  знання  у
сучасній площині. Володіння знаннями з історії психології для розуміння сучасних проблем і
визначення перспектив психологічної науки.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Володіння  знаннями  з  історії  становлення  і   розвитку  психології,  сучасних  проблем  та
перспектив психологічної науки.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Пояснювальні принципи і підходи до побудови історії психології
Тема 2. Історія психології як галузь психологічної науки 
Тема 3. Зародження психологічної думки у країнах Стародавнього Сходу
Тема 4. Антична психологія, її особливості та відмінності
Тема 5. Вчення про душу в феодальному суспільстві 
Тема 6. Історія психології епохи Відродження
Тема 7. Психологічна думка у XVII столітті: підходи та особливості 
Тема 8. Особливості та характеристика історії психології XVIII століття
Тема 9. Розвиток і становлення психології як науки в першій половині XIX століття 
Тема 10. Теоретичні проблеми становлення психології як самостійної науки 
Тема 11. Основні психологічні школи 
Тема 12.Структуралізм 
Тема 13. Функціоналізм
Тема 14. Біхевіоризм
Тема 15. Психоаналіз
Тема 16. Гуманістична і когнітивна психологія 
Тема 17. Розвиток психологічної думки в Росії: історія та сучасність
Тема 18. Становлення психологічних знань в Україні
Тема 19. Розвиток психології на порозі XXI століття

МЕНЕДЖМЕНТ
Мета:  формування системи фундаментальних знань  із менеджменту, способів, механізмів та
інструментарію  системного  управління  організацією; засвоєння  студентами  основних
теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволять ефективно
взаємодіяти з персоналом та здійснювати управлінську діяльність на підприємстві.

29



Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Володіння  необхідними  знаннями  і  розумінням  ролі  психології  в  суспільстві  з  метою
ефективної роботи за майбутньою професією та врахування впливу на соціальні проблеми.
Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, мовами.
Здатність  організовувати  комплексні  завдання  впродовж  певного  періоду  та  представляти
результат вчасно.
Здатність  формулювати  задачу  для  її  вирішення  та  досягнення  обґрунтованого  висновку,
використовувати потрібну інформацію та інструментарій.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Генерування ідей та творчий підхід у досягненні наукових і практичних результатів.
Здатність  самостійно  приймати  рішення  та  нести  персональну  відповідальність  за  якість  у
професійній діяльності. 
Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 
Тема 2. Розвиток науки управління
Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень
Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень
Тема 5. Імідж менеджера та організації
Тема 6. Планування в організації
Тема 7. Організація як функція  управління
Тема 8. Мотивація
Тема 9. Управлінський контроль
Тема 10. Лідерство
Тема 11. Комунікації в управлінні
Тема 12. Конфлікти  як об’єкт управління
Тема 13. Теоретичні основи самоменеджменту
Тема 14. Ефективність менеджменту

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ
МетА:  формування теоретичних знань та умінь з основних методів збору, обробки та аналізу
даних, отриманих при психологічних дослідженнях за допомогою математичних методів.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Володіння необхідними знаннями і розуміння усереднених показників шкал вимірювання, мір
розсіювання; частотних розподілів даних; основних статистичних розподілів; різновидів форм
емпіричних  розподілів;  основних  властивостей  розподілів;  спеціальних  статистичних
розподілів: t-розподіл Стьюдента, Х2-розподіл Пірсона, F-розподіл Фішера-Снедекора.
Володіння  заннями  і  розуміння  поняття  точкової  оцінки  та  їх  властивостей;  інтервальних
оцінок;  перевірки гіпотез; тестування гіпотез про значення параметрів;  алгоритму прийняття
рішення про вибір критерію для порівняння ознак і розпізнання зсувів; основ кореляційного
аналізу; показників тісноті зв’язку; основ дисперсійного, регресійного, кластерного аналізів. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Основні поняття, що використовуються при математичній обробці психологічних даних
Тема 2. Основні статистичні розподіли
Тема 3. Дослідження вибірок
Тема 4. Перевірка гіпотез
Тема 5. Кореляційний аналіз
Тема 6. Дисперсійний аналіз
Тема 7. Кластерний аналіз
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ
Мета: забезпечення  майбутніх  психологів  основами  психологічних  знань  із  психокорекції,
озброєння  умінням  застосовувати  на  практиці  психокорекційний  інструментарій,
використовуючи загальні теоретико-методологічні засади.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у психокорекційній
діяльності психолога.
Здатність  самостійно  приймати  рішення  та  нести  персональну  відповідальність  за  якість
психокорекційній роботі.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Прагнення володіти основами психокорекції.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат із навчальної дисципліни.
Визначити доцільність обраних методів відповідно меті корекційних програм.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів психокорекційної роботи.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію  у
різних сферах та у роботі з різними категоріями клієнтів.
Спроектувати корекційні програми відповідно до запитів клієнтів.
Сформулювати перспективи застосування різних підходів у реалізації психологічної корекції та
оцінювання наслідків їх застосування.
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психокорекції та оцінювати
їх ймовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Психокорекція в системі психологічної допомоги 
Тема 2. Моделі психокорекції, види корекційних програм і психокорекційний комплекс
Тема 3. Основні напрями психокорекції в зарубіжній практиці
Тема 4. Методи практичної і поведінкової корекції
Тема 5. Індивідуальна психокорекція
Тема 6. Групова психокорекція
Тема 7. Види корекційних груп
Тема 8. Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних стосунків

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Мета: створення умов для засвоєння студентами цілісної системи знань на основі наукового
підходу до практики психологічного консультування; ознайомленнія з основними  параметрами
процесу  консультування:  умовами,  структурою,  динамікою,  чинниками,  що  впливають  на
характер  перебігу  консультативного  процесу,  ефектами  і  результатами;  засвоєння  базових
умінь і навичок, необхідних консультантові в практичній діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час 
психологічного консультування.
Здатність самостійно приймати рішення та нести персональну відповідальність за якість 
консультативної роботи.
Прагнення бути обізнаним щодо психологічних закономірностей пізнавальних та емоційно-
вольових психічних процесів.
Навички орієнтування в основних напрямах психологічного консультування.
Прагнення  володіти  основами  психодіагностики,  психокорекції,  з  метою  якісного
психологічного консультування.
Прагнення знати основні засади психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію  у
різних сферах та роботі з різними категоріями клієнтів.
Застосувати  у  практичній  діяльності  основні  принципи,  засади,  техніки  психологічного
консультування.
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Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної консультації.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Введення в психологічне консультування
Тема 2. Підготовка і проведення психологічного консультування, його етапи і процедури
Тема 3. Техніки психологічного консультування
Тема 4. Консультант як особистість і професіонал
Тема 5. Оцінка результатів психологічного консультування
Тема 6. Основні теоретичні напрями в консультуванні
Тема 7. Особливості консультування: дітей, підлітків, жінок, чоловіків, сімейних пар
Тема 8. Організація роботи психологічної консультації

ДЕМОГРАФІЯ
Мета:  надати  студентам  знання  та  навички  аналізу  демографічних  процесів,  статистичної
оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах
часу, формування комплексного системного підходу до аналізу демографічної ситуації в Україні та
світі.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету демографії,  її  зв’язків  із  іншими навчальними дисциплінами,
прагнення  знати  основні  галузі  демографії  та  мати можливість  застосування  демографічних
знань у різних сферах життя.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Навички орієнтування в основних сферах і видах демографічних проблем і їх застосування в
професійної діяльності.
Класифікувати основні демографічні процеси, окреслити специфіку їх перебігу. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Демографія як наука про народонаселення
Тема 2. Особливості виникнення та становлення демографії як науки
Тема 3. Методологічні підходи та методи аналізу демографічних процесів та структур
Тема 4.  Відтворення населення як центральна проблема демографічної науки
Тема 5. Джерела вивчення відтворення населення та їх характеристика
Тема 6. Розміщення населення  і структура населення: принципи та складові
Тема 7. Демографічний склад населення та його компоненти
Тема 8. Кількісний і якісний аналіз основних демографічних показників
Тема 9. Міграція населення як демографічна проблема
Тема 10. Демографічна політика та її складові
Тема 11. Демографічні фактори як фактори рівня життя в концепції людського розвитку

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ
Мета:   формування у студентів  ґрунтовних знань про основні  характеристики етносу,  види
етнічних конфліктів та шляхи їх подолання, вміння враховувати їх при вирішенні професійних
завдань; застосовування етнопсихологічних знань у різних сферах життєдіяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету етнопсихології, її зв’язків із іншими дисциплінами; прагнення
знати  особливості  етнопсихології  як  галузі  психології  та  мати  можливість  застосування
етнопсихологічних знань у різних сферах життя.
Володіння  інструментарієм,  методами  організації  та  проведення  етнопсихологічних
досліджень.
Формування  навичок  орієнтування  у  сфері  етнопсихологічних  явищ  та  процесів,   їх
застосування в професійної діяльності.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат етнопсихології, встановити чіткий зв’язок науки і
практики.
Визначити сутність і особливості етнопсихології.
Визначити сутність та призначення методів етнопсихологічних досліджень.
Класифікувати основні етнопсихологічні явища, стани, процеси, специфіку їх перебігу. 
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Зміст дисципліни (тематика):
Тема1. Предметна область та міждисциплінарні зв’язки етнічної психології 
Тема 2. Основні методи етнопсихології
Тема 3. Особливості становлення та розвитку етнічної психології
Тема 4. Проблема етносу та нації в етнопсихології. Психологічні відмінності етносів
Тема 5. Психологічна сутність і зміст національного характеру
Тема 6. Національна свідомість та етнічна самосвідомість: структура і компоненти
Тема 7. Етнічні стереотипи: структура, зміст, причини виникнення
Тема 8. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення
Тема 9. Етнопсихологія українців: основні складові та характеристики
Тема 10. Етнічні традиції у діловому спілкуванні

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї
Мета: розкрити психологічні  особливості сучасної  сім’ї,  об’єктивні  і  суб’єктивні  чинники її
розвитку, ролі сім’ї в соціалізації особистості, компетентності психолога в контексті підтримки
та супроводу сім’ї.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни, встановити чіткий зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Показати специфіку застосування різноманітних напрямів  досліджень сімейних відносин.
Інтерпретувати роль сімї у діяльності і спілкуванні. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 
Тема 2. Проблеми стабільності шлюбу і сім’ї 
Тема 3. Життєвий цикл української сім’ї 
Тема 4. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини 
Тема 5. Психологічна діагностика сім’ї Мета і завдання психологічної діагностики сім’ї. 
Тема 6. Робота психолога з неблагополучними сім’ями 
Тема 7. Проблема розлучень та повторних шлюбів

СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
Мета:  забезпечення  професійної  компетентності  психологів  із  підготовки  та  проведення
сімейного консультування,  надання знань щодо класичних теоретичних напрямів  і  сучасних
моделей сімейного консультування.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
сімейного консультування.
Визначити сутність та призначення методів консультування.
Застосувати  у  практичній  діяльності  основні  принципи,  засади,  техніки  психологічного
консультування, демонструвати переваги та обмеження їх застосування у різних сферах та у
роботі з різними категоріями клієнтів.
Ілюструвати  навички  взаємодії  з  різними  категоріями  клієнтів  під  час  індивідуальної  та
групової роботи. 
Поєднати технології та методики прогнозування перспектив надання психологічної допомоги
різним категоріям клієнтів.
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної, консультації
подружніх пар.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Сімейне консультування: поняття, складові та специфіка
Тема 2. Ключові проблеми сімейного консультування
Тема 3. Психодинамічний напрям сімейного консультування
Тема 4. Когнітивно-біхевіористичний напрям сімейного консультування
Тема 5. Гуманістичний напрям у сімейному консультуванні
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Тема 6. Структурна модель консультування
Тема 7. Соціометричні техніки роботи з сім’єю
Тема 8. Комунікативна модель психологічного консультування сім’ї
Тема 9. Робота психолога-консультанта щодо розв’язання подружніх конфліктів
Тема 10. Робота психолога-консультанта щодо розв’язання проблем виховання дітей у сім’ї

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
Мета:  формування  знань  про закономірності  психологічної  діяльності  людини  в  процесі
створення нових речей і вдосконалення  тих, що існують.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Генерування ідей та творчий підхід у досягненні наукових та практичних результатів.
Розуміння специфіки предмету психології,  її  зв’язків  із  іншими навчальними дисциплінами;
прагнення  знати  основні  галузі  психології  та  мати  можливість  застосування  психологічних
знань у різних сферах життя.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Теоретичні підходи до проблем творчості у психології
Тема 2. Психологічна характеристика творчої особистості та її структура
Тема 3. Генетична психологія творчості
Тема 4. Вікова динаміка і проблеми розвитку творчості
Тема 5. Особливості діагностики творчості і творчих здібностей
Тема 6. Особливості психологічного розвитку творчого потенціалу

ДЕФЕКТОЛОГІЯ
Мета: формування загальних понять про закономірності анамального розвитку у порівнянні з
нормальним  онтогенезом,  знань  про  особливості  структури  дефекту  у  різних  груп  дітей  з
особливими потребами.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  в  контексті  психічних  процесів,  станів,
властивостей, добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Прагнення володіти основними засадами психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Дефектологія як наука. Істричні аспекти
Тема 2. Характеоистика динаміки нормального онтогенезу
Тема 3. Закономірності аномального розвитку 
Тема 4. Психологія розумово відсталої дитини 
Тема 5. Параметри психічного дизонтогенезу 
Тема 6. Слабо виражені відхилення у психічному розвитку (затримка психічного розвитку) 
Тема 7. Психолого-педагогічна  характеристика  аномалій  розвитку  у  зв’язку  із  порушеннями
мови 
Тема 8. Психологія осіб із порушенням слуху та зору 
Тема 9. Психологія дітей із синдромом раннього дитячого аутизму 
Тема 10. Психолого-педагогічна  характеристика  дітей  із  порушеннями  функцій  опорно-
рухового апарату
Тема 11.  Основні принципи відновлення функцій, порушень в наслідок вад розвитку
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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
Мета: вивчення  основних  принципів  формування  трудових  колективів,  соціоінтеграційних
аспектів  формування  особистості  високопрофесійного  фахівця,  концепцій  психології
управління; оволодінні методикою управління колективами та розстановкою кадрів.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  психології
управління, що передбачає застосування певних теорій та методів психологічної науки.
Розуміння  специфіки  предмету  психології  управління,  її  зв’язків  із  іншими  навчальними
дисциплінами.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів для ефективного управління.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  різних
соціальних групах, міжгрупових відносинах.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни, встановити чіткий зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність і особливості психології управляння як галузі психології.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію  у
психології управління під час роботи з різними категоріями людей.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Зміст, структура та психологічні компоненти психології управління
Тема 2. Методи психології  управління. Морально-етичні засади управління
Тема 3. Поняття про психологiчну готовнiсть керiвника до управлiння колективом
Тема 4. Психологічні основи прийняття управлінських рішень керівниками
Тема 5. Ефективність різних стилів керівництва 
Тема 6. Роль   мотивацiї   керiвника   організації  у  забезпеченнi   мотивацiї  дiяльностi  його
співробітників
Тема 7. Вплив психологічного клімату в колективах організацій на ефективність управління
Тема 8. Основи групової самоорганізації
Тема 9. Психологічні основи взаємодії суб’єкта та об’єкта управління
Тема 10. Попередження та розв’язання управлінських конфліктів в організаціях

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Мета: ознайомити  студентів  із  базовими  концептами  та  практичними  основами  психології
девіантної  поведінки  та  сформувати  знання  щодо  змісту,  видів,  методів,  психологічних
чинників  і  психологічних  особливостей  діагностики  та  корекції  девіантної  поведінки
особистості, сприяти розвитку відповідних умінь і навичок.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Прагнення знати основні засади психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність та призначення діагностичних і корекційних методів девіантної поведінки.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей функціонування
на різних етапах.
Спроектувати корекційні програми відповідно до запитів клієнтів.
Сформулювати перспективи застосування різних підходів у реалізації психологічної корекції та
оцінювання наслідків їх застосування. 
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Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної діагностики,
консультації, корекції та оцінювати їх ймовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Психологія девіантної поведінки як наука
Тема 2. Аналіз девіантної особистості: історична ретроспектива
Тема 3. Зміст і види девіантної поведінки особистості
Тема 4. Чинники девіантної поведінки особистості
Тема 5. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій
Тема 6. Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки особистості
Тема 7. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки
Тема 8. Механізми поведінки, що відхиляється від норми
Тема 9. Еволюція поглядів щодо змісту і принципів впливу на девіантну особистість
Тема 10. Форми ухильної  поведінки
Тема 11. Особливості ухильної поведінки за екстремальних умов
Тема12. Патологічні форми девіантно-делікветної поведінки
Тема 13.Проблема виправлення девіантної поведінки
Тема 14. Психологічна діагностика особистості з девіантною поведінкою
Тема 15. Психологічні умови профілактики і корекції девіантної поведінки 

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ
Мета: сформувати  уявлення  про  основні  соціально-психологічні  проблеми,  пов’язані  з
питаннями  психологічного  впливу,  про  існуючі  і  можливі  наукові  підходи  до  розв’язання
означених проблем.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  психології  впливу,  її  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення до застосування отриманих знань у різних сферах життя.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів під час здійснення впливу.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  психології  впливу,  встановити  чіткий  зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність і особливості психології впливу.
Описати класичні і новітні напрями психологічного теоретизування та практики.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер під час впливу на
особистість.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Соціально-психологічний вплив як сутність людського буття
Тема 2.  Концептуальні підходи у дослідженні соціального впливу
Тема 3. Міжособистісний вплив
Тема 4. Соціальний вплив як організація взаємодії 
Тема 5. Засоби та техніки міжособистісного впливу
Тема  6.  Маніпулятивні  техніки  соціального  впливу.  Стратегії  створення  емоційної  ситуації
впливу
Тема 7. Соціальний вплив групи на особистість.   Мала група як фактор соціального впливу  
Тема 8. Вплив групи на прийняття рішень 
Тема 9. Натовп як форма масової поведінки 
Тема 10. Натовп як соціально-психологічний феномен
Тема 11. Специфіка поведінки людини у натовпі

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: створення  оптимального  комунікативного  простору  для  розвитку  особистості
викладача. 
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Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  педагогічної  психології,  її  зв’язків  із  іншими дисциплінами;
прагнення  знати  основні  напрями  дослідження  педагогічної  психології  та  можливості
застосування отриманих знань у різних сферах життя.
Здатність  володіти  знаннями  про  структуру  особистості  і  рушійні  сили  її  розвитку,
усвідомлювати та формувати стратегію розвитку власних якостей та створювати оптимальні
умови становлення особистості та соціалізації суб’єкта навчання. 
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  процессі
навчання та виховання. 
Визначити сутність і особливості педагогічної психології.
Інтерпретувати  роль  особистість  у  діяльності  і  спілкуванні,  крізь  призму  концепцій
педагогічного  лідерства,  теорії  та  практики  мотивації  суб’єктів  навчання,  управління
навчальною ситуацією, становлення особистості.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Гуманістична психологія як особистісно-розвивальна парадигма освіти
Тема 2. Пізнання як культурний та психофізіологічний феномен
Тема 3. Компетентнісний  підхід  в  організації  навчально-виховного  процесу:  психологічний
аспект
Тема 4. Психологічний  аспект  особистісної   готовності  учнів  до  первинного  професійного
самовизначення
Тема 5. Психотехнологічні засади створення комунікативного простору навчального процесу
Тема 6. Особливості  психіки  суб’єкта  навчального  процесу  та  їх  урахування  в  начально-
виховній роботі
Тема 7. Психологічна культура управління пізнавальним розвитком 
Тема 8. Стилі педагогічного  керівництва особистісним розвитком 
Тема 9. Особливості реалізації плану проведення лекцій, семінарських та самостійної роботи
слухачів

ПСИХОЛОГІЯ ІМІДЖУ
Мета: оволодіння імідж-знаннями та практичними навичками їх використання при створенні
власного  іміджу,  іміджу  інших  людей,  організацій;  актуалізація  потреби  в  особистісному
самовдосконаленні. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  психології  іміджу,  її  зв’язків  із  іншими  навчальними
дисциплінами;  прагнення  мати  можливість  застосування  психологічних  знань  із  психології
іміджу у різних сферах життя.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психології іміджу.
Визначити сутність і особливості психології іміджу.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію  у
різних сферах та у роботі з різними категоріями клієнтів.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Предмет та завдання психології іміджу. Поняття і види іміджу
Тема 2. Інструментальні засоби створення іміджу
Тема 3. Технологія  створення  іміджу  (побудова  іміджу  особистості).  Особливості
індивідуального іміджу
Тема 4.  Роль спілкування у формуванні іміджу особистості 
Тема 5. Невербальний імідж: використання фізіогноміки та міміки, іміджотворчі елементи тіла 
Тема 6. Особливості сприйняття та управління враженням
Тема 7. Технологія самопрезентації.  Модель іміджової кампанії
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Тема 8. Формування іміджу організації. Імідж керівника
Тема 9. Реклама як засіб створення іміджу
Тема 10. Політична іміджологія

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: вивчення студентами психологічних особливостей людини, яка страждає різними

захворюваннями,  методів  і  способів  діагностики  психічних  відхилень,  диференціації
психологічних феноменів та психопатологічних симптомів і  синдромів,  психології  стосунків
клієнта  і  клінічного  психолога,  проведення  психопрофілактики,  психокорекції  та
психотерапевтичних  способів  допомоги  клієнтам  теоретичних  аспектів  психосоматичних  і
соматопсихічних впливів.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Визначити особливості становлення клінічної психології, її завдання, основні методи, напрями.
Проводити кількісний та якісний аналіз результатів дослідження психоневрологічної сфери.
Здатність розуміти сутність термінів, синдромів, клінічної психології.
Здатність розуміти основні концепції психосоматичних розладів.
Здатність проводити кількісний та якісний аналізи результатів дослідження психоневрологічної
сфери.
Розуміти основні принципи психологічного супроводження лікувального процесу.
Здатність проводити психологічне обстеження з урахуванням нозологічної та вікової специфік
клієнта.
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Клінічна психологія як галузь психологічної науки
Тема 2. Клінічні прояви аномалії розвитку нервової системи
Тема 3. Клінічні прояви психічної норми і патології
Тема 4. Нейропсихологія
Тема 5. Основи психосоматики
Тема 6. Психологія хворого
Тема 7. Основи психологічного впливу в клініці 
Тема 8. Клінічні аспекти суіцидології
Тема 9. Організаційні аспекти діяльності клінічного психолога
Тема 10. Організація психотерапевтичної допомоги

ПАТОПСИХОЛОГІЯ
Мета: ознайомлення  студентів  із  особливостями  психічного  здоров’ям  людини  при  різних
психічних та соматичних захворюваннях, основними методами патопсихологічних досліджень
психічних процесів, станів і властивостей особистості для використання отриманих результатів
у  лікувально-діагностичній,  консультаційній  та  експертно-реабілітаційній  роботі
патопсихолога. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  патопсихологічних  закономірностей  пізнавальних  та
емоційно-вольових психічних процесів.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Прагнення володіти основними засадами психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат патопсихології, встановити чіткий зв’язок науки і
практики.
Визначити сутність і особливості патопсихології як галузі психології.
Визначити сутність та призначення методів патопсихологічних досліджень.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Оцінити  рівень  розвитку  психіки  людини,  її  компонентів  та  загальних  закономірностей
функціонування на різних етапах.
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Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної діагностики,
консультації, корекції та оцінювати їх імовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Предмет та завдання патопсихології
Тема 2. Основні методи патопсихологічних досліджень
Тема 3. Порушення свідомості
Тема 4. Патологія сприйняття
Тема 5. Порушення пам’яті та інтелекту
Тема 6. Розлади мислення
Тема 7. Розлади мовлення
Тема 8. Порушення розумової діяльності
Тема 9. Порушення емоційно-вольової сфери та потягів
Тема 10. Прикладні аспекти патопсихології

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: володіння  знаннями  реабілітаційної  психології,  прагнення  бути  обізнаним  щодо
закономірностей реабілітації пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів; здатність
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми; прагнення знати основні
засади реабілітаційної психології.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки. 
Визначити  сутність  та  призначення  методів  психологічних  досліджень.  Аргументувати
наслідки  застосування  різних  підходів  у  реалізації  психологічної  діагностики,  консультації,
корекції та оцінювати їх ймовірні наслідки. 
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Прагнення володіти основними засадами психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей функціонування
на різних етапах.
Спроектувати корекційні програми відповідно до запитів клієнтів.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Предмет психології реабілітаційної діяльності. Загальні аспекти психології соціально-
психологічної реабілітації
Тема 2. Напрями і галузі реабілітології
Тема 3. Вплив стресових чинників на людину в реабілітології
Тема 4. Наративна реабілітологія. Загальні принципи
Тема 5. Мотивація як ключовий чинник психологічної реабілітації
Тема 6. Наративна реабілітологія: прикладні аспекти
Тема 7. Реабілітація при хронічних соматичних хворобах
Тема 8. Реабілітація при хронічних психічних хворобах
Тема 9. Реабілітація у кризових станах
Тема 10. Комплексна модель соціо-психолого-педагогічної реабілітації 

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: формування  у  студентів  ґрунтовних  знань  про  зміст  і  закономірності  психічного
розвитку  особистості  впродовж онтогенезу;  навичок емпіричного  дослідження  особливостей
вікового розвитку психіки людини, вміння враховувати їх при вирішенні професійних завдань,
психодіагностики та корекції відхилень вікових норм.
Результати навчання за навчальною дисципліною
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Розуміння  специфіки  предмету  вікової  психології,  її  зв’язків  із  іншими  навчальними
дисциплінами;  прагнення  мати  можливість  застосування  психологічних  знань  із  вікової
психології у різних сферах життя.
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  вікової  психології,  встановити  чіткий  зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність і особливості вікової психології.
Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей функціонування
на різних етапах.
Поєднати технології та методики прогнозування перспектив надання психологічної допомоги
різним категоріям клієнтів на різних етапах життєдіяльності.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Вікова психологія як наука
Тема 2. Історія розвитку вікової психології
Тема 3. Фактори і закономірності психічного розвитку
Тема 4. Періодизація вікового розвитку
Тема 5. Психологія немовляти
Тема 6. Психологічна характеристика дитини раннього віку
Тема 7. Психологія дитини дошкільного віку
Тема 8. Психологічні особливості молодшого школяра
Тема 9. Психологія особистості підлітка
Тема 10. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці
Тема 11. Вік дорослості
Тема 12. Психологічні проблеми літніх людей

ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ
Мета: навчитися  визначати  актуальні  психологічні  проблеми  осіб  похилого  віку,  робити
висновок у межах своєї компетенції у тісній взаємодії із усіма фахівціми, які працюють у сфері
психічного  здоров’я;  засвоїти  основні  напрями  надання  соціально-психологічної  допомоги
людям похилого віку та методи професійної  психотерапевтичної  роботи з даною категорією
осіб.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  геронтопсихології,  її  зв’язків  із  іншими  навчальними
дисциплінами; прагнення мати можливість застосування психологічних знань у різних сферах
життя.
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  геронтопсихології,  встановити  чіткий  зв’язок
науки і практики.
Визначити сутність і особливості геронтопсихології.
Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей функціонування
на різних етапах.
Поєднати  технології  та  методи  прогнозування  перспектив  надання  психологічної  допомоги
різним категоріям клієнтів.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Старість як етап психологічного розвитку людини
Тема 2. Біологічні та соціальні ознаки і фактори старіння
Тема 3. Особливості пізнавальної сфери людей похилого віку
Тема 4. Вікові зміни особистості. Особистісний фактор у процесі старіння
Тема 5. Патологія і психопатологія у людей похилого віку
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Тема 6. Внутрішній світ людини похилого віку
Тема 7. Соціально-психологічна підготовка людини до виходу на пенсію
Тема 8. Методи психологічної реабілітації людей передпенсійного і пенсійного віку
Тема 9. Особливості міжособистісних відносин у спохилому віці
Тема 10. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку на сучасному етапі розвитку
країни

ОСНОВИ СОЦІОЕКОЛОГІЇ
Мета:  визначення  оптимальних  шляхів  координації  гармонійного  збалансованого  стійкого
розвитку біосфери і суспільства, формування екологічної культури особистості і суспільства в
цілому, виховання почуття відповідальності у людини до вирішення екологічних проблем.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння першопричин екологічних проблем та можливих шляхів їх вирішення з урахуванням
міжнародного  досвіду  в  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища  і  наукових
засад раціонального природокористування.
Визначення  впливу суб’єкту господарювання  на стан  навколишнього природного середовища
та здоров’я населення.  Оцінка ролі і значення сучасних видів науково-практичної діяльності
людини в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів.
Аналіз господарської  діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням вимог європейських
стандартів  з  безпеки  та  охорони  навколишнього  середовища,  організаційних  аспектів
екологічної  безпеки  та  правового  захисту  довкілля,  економічного  механізму  управління
природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Соціоекологія як наука на сучасному етапі розвитку
Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування
Тема 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 
Тема  4.  Сучасні  види  науково-практичної  діяльності  людини  у  галузі  охорони  НПС  –
екологічний  менеджмент,  екоаудит,  екомаркетинг,  екоінжиніринг,  екосертифікація.
Техноекологія
Тема 5. Економічний механізм управління природокористуванням та охороною НПС
Тема 6. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної  діяльності
Тема 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони НПС
Тема 8. Екологічні проблеми України та її регіонів
Тема 9. Державне управління у галузі охорони НПС. Екологічне право
Тема 10. Екорозвиток та екологізація економіки

СЕКСОЛОГІЯ
Мета: розглянути  біологічні  основи  сексуальності,  психофізіологію  сексуальних  проявів  та
сексуальних стосунків з урахуванням соціокультурного підходу та сучасної біопсихосоціальної
концепції здоров’я взагалі і сексуального здоров’я.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету сексології, її зв’язків із іншими дисциплінами; прагнення знати
основні  аспекти  сексології  як  галузі  психології,  мати  можливість  застосування  отриманих
знань.
Володіння закономірностями формування та функціонування мотиваційної сфери особистості.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної діагностики,
консультації, корекції сексуальної сфери.
Зміст дисципліни (тематика).
Тема 1. Сексологія як галузь науки. Історія сексології
Тема 2. Біологічні основи сексуальності. Психофізіологія сексуальності
Тема 3. Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція 
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Тема     4.   Репродукція.  Попередження  вагітності.  Переривання  вагітності.  Безпліддя:  види  і
причини. Допоміжні засоби репродукції
Тема  5.Психологічні  аспекти  сексуальності.  Кохання.  Інтимна  близькість  та  навички
комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари 
Тема 6. Види сексуальної поведінки. Гетеро-, гомо-, бісексуальність. Секс наодинці
Тема 7. Захворювання, що передаються статевим шляхом. 
Тема 8. Сексуальна агресія. Інцест
Тема 9. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція
Тема 10. Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації

ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ   
Мета:  ознайомлення  студентів  із  сучасними  тенденціями  розвитку  новітнього  напряму
психологічного  знання  -  електоральної  психології;  формуванні  навичок  діагностики
психологічних явищ, що викликають та супроводжують виборчі процеси у суспільстві. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету електоральної психології,  її  зв’язків із іншими дисциплінами;
прагнення знати основні міжпредметні та міжгалузеві зв’язки електоральної психології та мати
можливість застосування психологічних знань про принципи перебігу електоральних процесів
у  різних сферах життя.
Формування навичок орієнтування у сфері  психологічних явищ та процесів  в електоральній
сфері,  їх застосування в професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики  у
сфері електоральної психології. 
Визначити  сутність  і  особливості  електоральної  психології  як  галузевого  напряму
психологічної науки.
Визначити  сутність  та  призначення  методів  прикладних  досліджень  у  межах  електоральної
психології.
Інтерпретувати роль особистості в електоральних процесах, розкрити специфіку психологічних
проявів в електоральній  поведінці особистості. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Предметна сфера електоральної психології як галузі психологічної науки
Тема 2. Особливості становлення електоральної психології
Тема 3. Психологічні аспекти електоральної поведінки
Тема 4. Мотивація електоральної поведінки: основні механізми формування
Тема 5. Конформізм та нонконформізм в електоральній поведінці
Тема 6. Психологічні аспекти ведення виробних кампаній
Тема 7. Політичні комунікації у виборчій кампанії: психологічна характеристика
Тема 8. Політичний імідж лідера та політичної організації: психологічні технології формування
Тема 9. Особливості використання психологічних технік у PR 
Тема 10. Психологічні маніпуляції  у політичному спілкуванні

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: засвоєння студентами основних підходів до вивчення психологічних явищ  та процесів,
що  супроводжують  політичну  діяльність,  роз’яснення  явищ  політичної  свідомості  та
політичної  самосвідомості,  здійснення  діагностики  психологічних  явищ,  що  викликають  та
супроводжують політичні процеси у суспільстві. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння  специфіки  предмету  політичної  психології,  її  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення  знати  основні  засади  політичної  психології  та  мати  можливість  застосування
економіко-психологічних знань у різних сферах життя.
Формування  навичок  орієнтування  у  сфері  політико-психологічних  явищ  та  процесів,   їх
застосування в професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики  у
сфері політичної психології. 
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Визначити сутність і особливості політичної психології  як галузевого напряму психологічної
науки.
Визначити  сутність  та  призначення  методів  прикладних  досліджень  у  межах  політичної
психології.
Інтерпретувати  роль  особистості  в  політичному  житті,  розкрити  специфіку  психологічних
аспектів політичної поведінки особистості. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Предмет і завдання політичної психології як галузі психологічної науки
Тема 2. Виникнення і розвиток політичної психології
Тема 3. Політична свідомість: компоненти та носії
Тема 4. Масова політична свідомість та її характеристики
Тема 5. Специфіка прояву психології мас і натовпу в політичній сфері 
Тема 6. Мотивація політичної активності та її компоненти
Тема 7. Психологія політичного лідерства та її складові. Типологія політичних лідерів
Тема 8. Психологічні аспекти електоральної поведінки особистості
Тема 9. Психологічні технології у побудові виробних кампаній
Тема 10. Психологічні особливості політичного спілкування

ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ
Мета: сформувати  уявлення  про  предмет  і  понятійний  апарат  психології  стресу,  оволодіти
методами профілактики стресових станів, розвинути особистісні і професійні копінг стратегії. 
Результати навчання за навчальною дисципліною 
Володіння  необхідними  знаннями  і  розумінням  ролі  психології  в  суспільстві  з  метою
ефективної роботи за майбутньою професією та усвідомлення власного впливу на соціальні і
особистісні  проблеми клієнтів.
Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині.
Володіння  знаннями  особливостей  діяльності  та  функціонування  психіки  людини на  різних
етапах розвитку.
Генерування ідей та творчий підхід у досягненні наукових та практичних результатів.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Поєднати технології та методики прогнозування перспектив надання психологічної допомоги
різним категоріям клієнтів у різних емоційних станах на різних життєвих етапах.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Вступ до психології стресу
Тема 2. Основні положення учення про стрес
Тема 3. Причини виникнення психологічного стресу
Тема 4. Передумови та типи стресових реакцій
Тема 5. Фази розвитку стресу 
Тема 6. Індивідуальні відмінності реагування на стрес
Тема 7. Напрями гармонізації психологічного стану в наукових дослідженнях стресу
Тема 8. Заходи убезпечення організму від дистресу

СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Метою:  формування  професійного  психологічного  тезаурусу;  уявлень про природу і  прояви
стресу, екстремальних станів; знань щодо сучасних психологічних підходів до вивчення стресу;
освоєння студентами основних підходів до вивчення професійного стресу, методів діагностики
негативних станів і способів подолання стресових розладів. 
Результати навчання за навчальною дисципліною 
Розуміння  специфіки  предмету стрес-менеджменту,  його  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення знати основні напрями досліджень стрес-менеджменту та можливості застосування
отриманих знань у різних сферах життя.
Вільне  володіння  понятійно-категоріальним  апаратом,  встановлення  чіткого  зв’язку  науки  і
практики.
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Володіння  знаннями щодо  теоретичного  та  практичного  застосування  основних  концепцій  і
методологій сучасних досліджень стресу.
Розуміння причин виникнення та форм проявів стресових станів, впливу стресу на поведінку,
діяльність і психічне здоров’я особистості, психологічних методів діагностики і корекції стресу.
Вміти здійснювати психологічний аналіз способів і методів стрес-менеджменту.
Застосовувати на практиці сучасні технології управління стресом.
Використовувати  методи  профілактики  і  корекції  стресу  при  проведенні  індивідуальних  і
групових тренінгів по управлінню стресом.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Стрес і проблеми адаптації особистості до життя у сучасному суспільстві
Тема 2. Класична теорія стресу Г.Сельє і можливості її використання у психологічних 
дослідженнях
Тема 3. Поведінкові моделі вивчення стресу
Тема 4. Екологічний підхід до вивчення стресу
Тема 5. Транзактний підхід до вивчення стресу
Тема 6. Регуляторний підхід до вивчення стресу
Тема 7. Стрес та екстремальні стани
Тема 8. Тривале переживання стресу і форми особистісної дезадаптації
Тема 9. Комплексна методологія оцінки і корекції психологічного стресу
Тема 10. Методи профілактики і корекції стресу

КОМУНІКАТИВНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: розкрити теоретичні аспекти базових аспектів теорії спілкування, прийоми та способи
взаємодії у процесі комунікації, розглянути правила організації та проведення основних форм
ділового спілкування, методи підвищення ефективності ділових зустрічей, бесід, переговорів і
нарад, розглянути типології особистостей та їхні характеристики. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету комунікативної  психології,  її  зв’язків із іншими навчальними
дисциплінами;  прагнення  мати  можливість  застосування  отриманих  знань  у  різних  сферах
життя.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат  комунікативної  психології,  встановити  чіткий
зв’язок науки і практики.
Визначити сутність і особливості комунікативної психології як галузі психології.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Процес спілкування та його складові
Тема 2. Вербальні і невербальні засоби спілкування
Тема 3. Спілкування як взаємодія
Тема 4. Стратегії і тактики маніпулятивного впливу
Тема 5. Сприйняття і розуміння у спілкуванні
Тема 6. Транзактний аналіз спілкування
Тема 7. Ділова міжособистісна комунікація 
Тема 8. Репрезентативні системи у діловій комунікації 
Тема 9. Взаємодія і сприйняття у педагогічному спілкуванні 
Тема 10.Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета: формування  психологічної  складової  економічних  явищ,  навичок  використання
економіко-психологічних знань у практичній діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
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Розуміння  специфіки  предмету  економічної  психології,  її  зв’язків  із  іншими  дисциплінами;
прагнення знати основні аспекти економічної психології як галузі психології, мати можливість
застосування економіко-психологічних знань у різних сферах життя.
Формування  навичок  орієнтування  у  сфері  економіко-психологічних  явищ  та  процесів,   їх
застосування в професійної діяльності.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики  у
сфері економічної психології. 
Визначити  сутність  та  призначення  методів  прикладних  досліджень  у  межах  економічної
психології.
Інтерпретувати  роль  особистості  в  економічному  житті,  розкрити  специфіку  психологічних
аспектів економічної поведінки особистості. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Предмет і завдання економічної психології як галузі психологічної науки
Тема 2. Виникнення і розвиток економічної психології
Тема 3. Психологічні детермінанти економічної поведінки людини
Тема 4. Трудова поведінка особистості як психологічна проблема та механізми її регуляції
Тема 5. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин
Тема 6. Соціально-психологічні особливості поведінкових проявів у сфері споживання
Тема 7. Соціально-психологічні аспекти підприємництва
Тема 8. Психологія багатства та бідності
Тема 9. Фінансова та фіскальна психологія
Тема 10. Особливості психології платників податків

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Мета: формування професійної компетентності майбутніх працівників практичної психології
через  оволодіння знань  про завдання,  зміст,  форми та  особливості  діяльності  психологічної
служби в системі освіти.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах, міжгрупових відносинах на різних вікових етапах.
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності психолога.
Прагнення  володіти  основами  психодіагностики,  психокорекції,  психологічного
консультування.
Прагнення знати основні засади психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Визначити сутність і особливості галузей психології.
Застосувати  у  практичній  діяльності  основні  принципи,  засади,  техніки  психологічного
консультування, демонструвати переваги та обмеження їх застосування у різних сферах та у
роботі з різними категоріями клієнтів.
Аргументувати наслідки застосування різних підходів у реалізації психологічної діагностики,
консультації, корекції та оцінювати їх ймовірні наслідки.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Система психологічної служби в закладах освіти
Тема 2. Психолог у дошкільному навчальному закладі  
Тема 3. Основні види діяльності шкільного психолога 
Тема 4. Психологічна служба у вищих закладах освіти 
Тема 5. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх 
Тема 6. Психологічна служба у позашкільних закладах освіти
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
Мета: формування  навичок  використання  різноманітних  методів  і  технологій  сучасної
психологічної  практики  в  контексті  організації  та  проведення  соціально-психологічного
тренінгу.
Результати навчання за навчальною дисципліною 
Володіння закономірностями формування та функціонування мотиваційної сфери особистості
під час проведення соціально-психологічних тренінгів.
Прагнення  бути  обізнаним  щодо  психологічних  закономірностей  пізнавальних  та  емоційно-
вольових психічних процесів.
Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку.
Визначеність  психологічних  закономірностей  спілкування  і  взаємодії  людей  у  соціальних
групах,  міжгрупових відносинах на  різних  вікових етапах,  зокрема  і  під  час  проведення  чи
участі у соціально-психологічних тренінгах.
Прагнення володіти основами групової психокорекції емоційно-вольової сфери.
Прагнення знати основні засади психотерапії, корекційної та розвивальної роботи.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни, встановити чіткий зв’язок
науки з практикою соціально-психологічних тренінгів. 
Інтерпретувати  роль  особистість  у  діяльності  і  спілкуванні  під  час  вирішення  завдань
прикладного характеру.
Ілюструвати навички взаємодії з різними категоріями клієнтів під час групової роботи. 
Зміст дисципліни (тематика) 
Тема 1. Історичні передумови виникнення соціально-психологічного тренінгу
Тема 2. Типології груп соціально-психологічного тренінгу
Тема 3. Види соціально-психологічного тренінгу
Тема 4. Основні методи соціально-психологічного тренінгу
Тема 5. Технології і техніки соціально-психологічного тренінгу відповідно до напрямів 
психології
Тема 6. Загальна характеристика групи:  структура і класифікація
Тема 7. Динамічні процеси у тренінгових групах
Тема 8. Постановка цілей і формулювання завдань тренінгу
Тема 9. Складання тренінгових програм
Тема 10. Оцінка ефективності і ефекти соціально-психологічного тренінгу

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Мета: навчити  студентів  основам  проведення  психологічної  експертизи  в  різних  сферах
суспільної  діяльності  за  допомогою  специфічних  психологічних  методів  та  методик,
здійснювати експрес-діагностику в лабораторних та природних умовах.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Володіння інструментарієм, методами організації та проведення психологічних досліджень.
Володіння закономірностями формування та функціонування мотиваційної сфери особистості.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
психологічної науки.
Визначити сутність та призначення методів психологічних досліджень.
Оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер особистості.
Рекомендувати програми відповідно до типології психологічних досліджень.
Зміст дисципліни (тематика).
Тема 1. Об’єкт, предмет, методологія і методи психологічної експертизи
Тема 2. Правові засади психологічної експертизи
Тема 3. Судово-психологічна експертиза 
Тема 4. Психологічна експертиза емоційних станів
Тема 5. Психологічна експертиза зловживань щодо дітей 
Тема 6. Психологічна експертиза злочинної діяльності
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Тема 7.  Психологічна експертиза кримінальної агресії
Тема 8. Психологічна експертиза пост травматичних стресових розладів 
Тема 9. Психологічна експертиза моральної шкоди
Тема 10. Теоретичні та практичні перспективи розвитку психологічної експертизи

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Мета: оволодіння  методикою  викладання  психологічних  дисциплін,  формування  ефективно
спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною аудиторіями  представляти  складну  інформацію  у
зручну та зрозумілу, використовуючи професійну лексику та методи. 
Результати навчання за навчальною дисципліною
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  методикик
викладання.  
Визначити сутність і особливості галузі психології.
Відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики.
Інтерпретувати роль особистість у діяльності і спілкуванні. 
Пояснити  теоретико-методологічні  основи  формування  психологічних  дисциплін,
класифікувати психологічні феномени.
Володіння  методикою  викладання  навчальних  дисциплін,  соціально-психологічного
спрямування
Здатність  ефективно  спілкуватися  зі  спеціальною  та  загальною  аудиторіями,  а  також
представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну
лексику та методи.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Реалізація завданя психологічної освіти в методиці викладння психологічних дисциплін
Тема 2. Методика підготовки та проведення лекцій із психології
Тема 3. Методика підготовки і проведення практичних занять
Тема 4. Методика підготовки і проведення семінарських занять
Тема 5. Методи навчання як спосіб оптимізації пізнавальної діяльності студентів
Тема 6. Організація індивідуально-консультативної і самостійної діяльності студентів під час
вивчення психологічних дисциплін
Тема 7. Контроль і оцінка результатів навчання
Тема 8. Інноваційні педагогічні технології у професійній діяльності викладача
Тема 9. Технологія конструювання і реалізації педагогічного процесу
Тема 10. Педагогічне спілкування викладача 

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета: забезпечення знань із основних розділів прикладної економіки, організації та управління
процесами господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.
Результатами навчання за дисципліною 
Володіння знаннями порядку, методології організації підприємницької діяльності та різновидів
підприємництва в Україні.
Розуміння специфіки  здійснення  управління вітчизняним та міжнародним підприємництвом;
створення  мотиваційного  середовища  в  організації;  способів  формування  та  комбінування
ресурсів підприємства; організації ефективної, конкурентоспроможної та безпечної діяльності
фірми; управління інноваційністю підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві 
Тема 2. Види підприємництва 
Тема 3. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності 
Тема 4. Організаційні форми підприємництва
Тема 5. Процес створення підприємства та його основні етапи 
Тема 6. Особливості управління міжнародним підприємництвом 
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Тема 7. Мотиваційне середовище для підприємницької діяльності
Тема 8. Сучасні форми підприємницького управління 
Тема 9. Аналіз підприємницької діяльності 
Тема 10. Управління конкурентоспроможністю підприємницьких операцій 
Тема 11. Управління інноваційним підприємництвом 
Тема 12. Управління ризиками в підприємницькій діяльності

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Мета:  поглиблення  теоретичних  знань,  оволодіння  сучасним  методичним  інструментарієм,
практичними  навичками  з  ефективного  управління  персоналом  підприємств,  установ  та
організацій у сучасних умовах господарювання. 
Результати навчання за навчальною дисципліною 
Здатність відтворити сучасні знання з теорії управління персоналом, продемонструвати вміння
аргументувати, аналізувати, приймати рішення й творчо діяти, формувати ефективну систему
управління  персоналом  в  організаці;  відтворити  концептуальні  засади  та  методологічні
принципи управління персоналом, аналізувати стан кадрової політики організації.
Здатність порівняти соціальний розвиток трудового коллективу, спланувати успішну команду
як  соціальне  утворення,  пояснити  сучасні  методи  планування  та  прогнозування  потреб  у
персоналі, дослідити організацію набору і відбору персоналу, підсумувати управління діловою
кар’єрою та службово-посадовим рухом управлінців із метою їх розвитку.
Аргументувати   використання  результатів  атестації  персоналу  у  системі  мотивації,
рекомендувати  навчання,  підвищення  кваліфікації  та  перепідготовку  працівників  на  різних
етапах розвитку.
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система
Тема 3. Формування колективу організації
Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу
Тема 5. Кадрова політика організації
Тема 6. Служби персоналу: організація та функції
Тема 7. Кадрове планування в організаціях
Тема 8. Організація набору та відбору персоналу
Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу
Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу
Тема 12. Соціальне партнерство в організації
Тема 13. Ефективність управління персоналом

 ПСИХОЛОГІЯ КРИЗИ 
Мета:  ознайомити  студентів  із  сучасними  уявленнями  про  психологічну  природу  життєвих
криз особистості та методами психокорекції  емоційного стану людини шляхом застосування
методів, прийомів, засобів виявлення, корекції та профілактики кризових станів особистості в
професійній діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Розуміння специфіки предмету психології кризи, її зв’язків із іншими дисциплінами; прагнення
знати  основ  психології  кризи як  галузі  психології,   мати можливість застосування знань у
різних сферах життя.
Володіння закономірностями формування та функціонування мотиваційної сфери особистості в
кризових умовах.
Здатність володіти знаннями про зміни в структурі особистості в кризових умовах і рушійні
сили її розвитку.
Розуміти основні засади психотерапії, корекційної та розвивальної роботи в кризових умовах.
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Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики  у
сфері психології кризи. 
Зміст дисципліни (тематика):
Тема 1. Вплив кризового стану суспільства на особистість
Тема 2. Фактори та форми психологічної травматизації особистості
Тема 3. Втрата як чинник психологічної кризи
Тема 4. Поняття та типологія криз особистості
Тема 5. Кризи професійної діяльності особистості
Тема 6. Вікові кризи та кризи ідентичності: стратегії розв’язання
Тема 7. Психологія тероризму. Кризи учасників бойових дій
Тема 8. Методи психотерапевтичної роботи із наслідками кризових ситуацій

КРИЗОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Мета: ознайомлення студентів із технологіями консультування особтистості у кризовому стані.
Результати навчання за навчальною дисципліною
Здатність  володіти  критеріями  норми  і  патології  психічних  процесів,  станів,  властивостей,
добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми.
Навички орієнтування в основних сферах і видах професійної діяльності.
Прагнення володіти основами психологічного консультування людини в кризовому стані.
Прагнення знати основні засади психотерапевтичної роботи.
Відтворити  понятійно-категоріальний  апарат,  встановити  чіткий  зв’язок  науки  і  практики
кризового консультування.
Визначити сутність і призначення методів психологічних досліджень.
Продемонструвати  переваги  та  обмеження  застосування  психологічного  інструментарію
кризового консультування різних категорій клієнтів.
Упорядкувати  знання  організаційно-функціональних,  програмно-технологічних  засобів,
психологічного консультування та психологічної корекції. 
Застосовувати  оптимальні  організаційно-функціональні,  програмно-технологічні  засоби
психологічної діагностики.
Зміст дисципліни (тематика)
Тема 1. Особливості кризового консультування та надання психологічної допомоги
Тема 2. Консультування в екстремальних та кризових умовах
Тема 3. Кризове телефонне психологічне консультування
Тема 4. Метод  і технології психотерапевтичної роботи із наслідками кризових ситуацій
Тема 5. Психологічна допомога при зміні життєвих умов і обставин
Тема  6.  Психологічна  допомога  при  психічній  травматизації,  пов’язаній  із  насильством  та
суїцидальними намірами
Тема 7. Психологічна  допомога  при  переживанні  втрати,  пов’язаної  зі  смертю  або  з
розлученням
Тема 8. Кризове консультування клієнтів, які пережили втрату близької людини
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