
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

053 ПСИХОЛОГІЯ 

МАГІСТР 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА  

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень 

та курс, 

семестр 

  

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

психології 

(Журавльова 

Л.П. – 

д.психол.н.) 

Психологія 

життєвого успіху 

Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

Уміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати проблеми 

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети. 

Здатність до 

особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та 

саморозвитку, 

формувати навички 

психоемоційної 

саморегуляції, 

побудови життєвих 

планів та перспектив, 

особливостей 

міжособистісної 

взаємодії в 

професійній 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

тренінгові 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 



діяльності, оволодіти 

основами психології 

прийняття рішень 

Кафедра 

психології 

(Журавльова 

Л.П. – 

д.психол.н.) 

Психологія 

особистісної та 

професійної 

самореалізації 

Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

Уміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми.  

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів).  

Здатність розробляти 

та управляти 

проєктами 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

тренінгові 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 



основами психології 

прийняття рішень 

Кафедра 

психології 

(Журавльова 

Л.П. – 

д.психол.н.) 

Психологія 

конфлікту 

Уміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми.  

Здатність цінувати та 

поважати 

різноманітність та 

мультикультурність. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів).  

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо.  

Здатність будувати та 

розширювати власні 

комунікаційні мережі 

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 

Лекції, 

практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової 

роботи 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 

Кафедра 

психології 

(Коломієць Т.В. 

– 

канд.психол.н.) 

Практикум з 

інтервізійної 

роботи 

Здатність будувати та 

розширювати власні 

комунікаційні мережі 

Поглиблення 

теоретичних знань у 

сфері професійного 

розвитку та 

самовдосконалення; 

ознайомлення з 

технологією ведення 

інтервізійних груп. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота.  

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 



Здобувачі 

відпрацьовують 

навички модерації 

інтервізійних 

зустрічей; набувають 

особистого досвіду 

інтервізії як в ролі 

учасників, так і в ролі 

модератора 

Кафедра 

психології 

(Литвинчук А.І. 

– 

канд.психол.н.) 

Психологія 

впливу 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів)  

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

тренінгові 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 



в команді та стратегій 

поведінки і вирішення 

конфліктів 

Кафедра 

психології 

(Литвинчук А.І. 

– 

канд.психол.н.) 

Психологія 

розвитку 

метанавичок 

Здатність будувати 

та розширювати 

власні 

комунікаційні 

мережі 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

тренінгові 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 

Кафедра 

психології 

(Можаровська 

Т.В. – 

Психологія 

стосунків 

Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

в результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні 

засвоїти основні 

лекції, 

практичні, 

командна 

Магістр 

(1 курс, 2 

053 

Психологія 
Без обмежень 



канд.психол.н.) ситуаціях 

 

категорії та поняття 

психології стосунків, 

розвинути навички 

міжособистісної 

взаємодії, ефективної 

комунікації, 

ознайомити з 

специфікою сімейних 

взаємин, 

особливостями 

дитячого-

батьківських, 

подружніх, 

батьківських взаємин. 

робота, 

тренінгові 

заняття 

семестр) 

Кафедра 

психології 

(Можаровська 

Т.В. – 

канд.психол.н.) 

Психологія щастя 

та благополуччя 

Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

тренінгові 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

053 

Психологія 
Без обмежень 

 


