
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія життєвого успіху 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія життєвого успіху 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, 

практичніізвикористаннямелементівтренінговоїроботи

. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053 «Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань. 

Викладач Журавльова Лариса Петрівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні засвоїти базові категорії та поняття психології життєвого успіху, 

засвоїти техніки позитивного мислення та основні навички softskills, розвивати навички 

застосовувати набуті знання із психології успіху у практичних ситуаціях, вміння 

розробляти плани для досягнення успіху,розвивати здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, формувати навички 

психоемоційної саморегуляції, побудови життєвих планів та перспектив, особливостей 

міжособистісної взаємодії в професійній діяльності, оволодіти основами психології 

прийняття рішень. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Психологія успіху як 

новагалузь психології. Успіх та самореалізація особистості. Життєві принципи успіху. 

Мотивація життєвого успіху. Емпатія як умова досягнення життєвого успіху.Побудова 

власної стратегії життєвого успіху. 
 
 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія особистісної та професійної самореалізації 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія особистісної та професійної самореалізації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичнихситуаціях. 

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, 

практичніізвикористаннямелементівтренінговоїроботи

. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053 «Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань. 

Викладач Журавльова Лариса Петрівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні засвоїти базові категорії та поняття психологіїособистісної та  

професійної самореалізації, формувати здатність адаптації до нових умов в професійному 

житті, сформувати уявлення про власну особистісну та професійну позицію,  здійснювати 

психологічний аналіз ефективності професійної самореалізації особистості, формувати 

навички побудови життєвих планів та перспектив, особливостей міжособистісної 

взаємодії в професійній діяльності, оволодіти основами психології прийняття рішень. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Психологія професій 

як нова наукова галузь. Суб’єкт професійної діяльності: основні психологічні 

характеристики. Стадії особистісного та професійного становлення особистості.. 

Психологія кар’єри. Професійний саморозвиток  та самореалізація. Кризи професійного 

розвитку особистості. Професійні деструкції та професійне вигорання.  
 
Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія конфлікту 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія конфлікту 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність цінувати та поважати різноманітність та 

мультикультурність. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

ЗК11.Здатність будувати та розширювати власні 

комунікаційні мережі 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, 

практичніізвикористаннямелементівтренінговоїроботи

. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053 «Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань. 

Викладач Журавльова Лариса Петрівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні засвоїти базові категорії та поняття психологіїконфлікту, засвоїти 

техніки конструктивного розв’язання конфлікту, прийоми психологічного регулювання 

конфліктної взаємодії та застосовувати їх на практиці. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Психологія 

конфлікту як галузь психології. Витоки та причини виникнення конфлікту. Конфліктна 

взаємодія: учасники, динаміка та форми поведінки. Психологічні методи та прийоми 

регуляції між конфліктної взаємодії в  разі її виникнення. Технології ефективного 

спілкування. Розв’язання конфліктів. Організація переговорів як метод вирішення 

конфлікту. Попередження та профілактика конфлікту в групі. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Практикум з інтервізійної роботи 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Практикум з інтервізійної роботи 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК5. Здатність цінувати та поважати різноманітність 

та мультикультурність. 

ЗК11.Здатність будувати та розширювати власні 

комунікаційні мережі 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053«Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до аналізу самоаналізу, рефлексії; прагнення 

самовдосконалення та саморозвитку; готовність до 

сприймати альтернативну точку зору, пропонувати 

альтернативні шляхи надання психологічної допомоги, 

колегіальної взаємодії. 

Викладач Коломієць Тетяна Володимирівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти поглиблюють свої теоретичні знання у сфері професійного розвитку та 

самовдосконалення; ознайомлюються з технологією ведення інтервізійних груп; 

відпрацьовують навички модерації інтервізійних зустрічей; набувають особистого досвіду 

інтервізії як в ролі учасників, так і в ролі модератора.. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): інтервізія та 

супервізія у діяльності психолога; особливості формування інтервізійних груп; технологія 

проведення інтервізійних груп; умови проведення інтервізійних зустрічей; дотримання 

конфіденційності в умовах інтервізії. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на практичних заняттях; 

виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія впливу 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія впливу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) 

ЗК11.Здатність будувати та розширювати власні 

комунікаційні мережі 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемнізаняття. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053«Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпоглиблюватисвоїзнання. 

Викладач Литвинчук Алла Іванівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні поглибити знання сучасної психології, засвоїти техніки критичного 

мислення, зокрема психологічного самоспостереження та самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та маніпуляцій, психологічній стійкості та стабільності, 

знатності нестандартно діяти в нестандартних умовах, оволодіти основами психології 

прийняття рішень, особливостями роботи в команді та стратегій поведінки і вирішення 

конфліктів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Особистість в 

соціумі. Соціальна взаємодія. Соціальний інтелект. Основи психологічної саморегуляції. 

Психологія інформаційної гігієни. П’ятифакторна модель особистості.Темне ядро 

особистості. Психологічний вплив. Маніпуляції. Види маніпуляцій. Джерела та причини 

маніпулятивної поведінки. Протидія маніпулятивній поведінці Конфліктна поведінка: 

учасники, динаміка форми поведінки, стратегії безпечного вирішення конфліктів. 

Психологія командної роботи. Психологія роботи в мультикультурному середовищі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія розвитку метанавичок 
(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія розвитку метанавичок 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК5. Здатність цінувати та поважати різноманітність 

та мультикультурність. 

ЗК11.Здатність будувати та розширювати власні 

комунікаційні мережі 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, перший курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053«Психологія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагнення самопізнання та 

готовність поглиблювати свої знання. 

Викладач Литвинчук Алла Іванівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички): в результаті вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні поглибити знання сучасної психології, засвоїти техніки критичного 

мислення та основні навички softskills, зокрема психологічного самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної саморегуляції, протидії впливу та маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в професійній діяльності, оволодіти основами психології 

прийняття рішень, особливостями роботи в команді та стратегій поведінки і вирішення 

конфліктів. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Особистість в 

соціумі. Емоції та почуття. Емоційний інтелект. Соціальний інтелект. Основи 

психологічної саморегуляції. Психологія інформаційної гігієни. Психічне здоров’я 

особистості: поняття, чинники, профілактика порушень. Спілкування як джерело 

соціального інтелекту. Психологічні особливості комунікативного процесу. Конфліктна 

поведінка: учасники, динаміка форми поведінки, стратегії безпечного вирішення 

конфліктів. Психологія командної роботи. Психологія роботи в полікультурних командах. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань, модульна контрольна робота, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія стосунків 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія стосунків 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність цінувати та поважати різноманітність та 

мультикультурність. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичніізвикористаннямтренінгової, 

командної та проєктноїроботи 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, першийкурс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053 Психологія 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань 

Викладач Можаровська Тетяна Вікторівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички):в результаті  вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні засвоїти основні категорії та поняття психології стосунків, 

розвинути навички міжособистісної взаємодії, ефективної комунікації, ознайомити з 

специфікою сімейних взаємин, особливостями дитячого-батьківських, подружніх, 

батьківських взаємин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):психологія 

стосунків; психологічні особливості міжособистісної взаємодії; особливості сімейних 

відносин: подружні взаємини, дитячо-батьківські відносини, подружні взаємини, 

психологія батьківства.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань; модульна контрольна робота;залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія щастя та благополуччя 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Психологія щастя та благополуччя 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність цінувати та поважати різноманітність та 

мультикультурність. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичніізвикористаннямтренінгової, 

командної та проєктноїроботи 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, другий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

053 Психологія 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здатність до навчання, прагненнясамопізнання та 

готовністьпідвищуватирівеньсвоїхзнань 

Викладач Можаровська Тетяна Вікторівна 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички):в результаті  вивчення дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні засвоїти основні категорії та поняття психології здоров’я, 

благополуччя та добробуту; основні теоретичні основи та підходи до розуміння щастя; 

оволодіти навичками розкриття внутрішніх ресурсів та самовідновлення; навичками 

підтримки психологічної стабільності та здоров’я. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):Психологія щастя та 

розкриття внутрішніх ресурсів; Теорія гедоністичної адаптації. Принципи насолоди та 

вдячності; Соціальний зв’язок та міжособистісна взаємодія; Навички психічного здоров’я: 

фізіологічна та психологічна складові; Психологія часу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):оцінюється робота на лекційних та 

практичних заняттях; виконання практичних завдань; модульна контрольна робота;залік. 

 

 


