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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

Силабус курсу 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 
Обсяг 4 кредита  (120) 
Семестр, рік 
навчання 

ІІ семестр 2  рік навчання 

Дні, час, місце 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Базика Євгенія 
Контактний 
телефон 
Е-mail evgenija.bazyka@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 17-18, середа 13-14 

Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, месенджери 

та  електронну пошту 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни  

«Соціально-психологічний практикум» є взаємовідносини між 
людьми, малі та великі групи та психоемоційні стосунки в них, 
механізми спілкування, феномен лідерства та особисте сприйняття. 

Місце дисципліни 
в освітній 
програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Засвоєння здобувачами соціально психологічних знань, озброєння 
навичками соціально-психологічного дослідження та вміннями 
самостійного використання його результатів. Практичні заняття з 
практикуму сприяють знайомству з різноманітними методами 
отримання здобувачами системи знань з психологічних 
закономірностей соціальної поведінки окремої особистості та 
різного роду груп, психологічних механізмів спілкування та 
взаємодії людей в соціумі, формування уявлень щодо психології 
соціальних явищ та процесів. 

Завдання 
дисципліни: 

- розуміння предмету, методів та завдань соціальної психології як
науки, специфіки соціально-психологічного знання, складності
його будови, взаємозв’язку між різними предметними сферами
соціальної психології;
- знання основних соціально-психологічних закономірностей
спілкування і взаємодії людей в соціумі;
- розуміння психологічних закономірностей формування та
функціонування соціальних груп;
- усвідомлення необхідності комплексного підходу до вивчення
людини і важливості вивчення її соціально-психологічних
особливостей;
- розвитку практичних умінь вивчення особливостей взаємозв’язку
особистості і суспільства, соціально-психологічних особливостей
особистості, закономірностей соціального розвитку особистості,
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становлення і функціонування великих та малих соціальних груп. 
 

Компетентності ІК.  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії  
ЗК9 Здатність працювати в команді. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Очікувані 
результати 
 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати 
аргументовані висновки. 
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі 
вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські 
якості. 
ПР15. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи 
навчання 
 

Курс буде викладений у формі лекцій (__16___ год.) та практичних 
(_24____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_80_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 

Словесні: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції розповідь, 
пояснення, бесіда, інструктаж, дискусія, диспут, обговорення 
проблемних ситуацій.  

Наочні: мультимедійні презентації 
Практичні: розв’язання проблемних задач; практичні роботи; 

тестування, корекційні вправи, диспути, тренувальні вправи. 
      Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату, 
підготовку презентацій, складання тезаурусу за темою, опорних 
конспектів, складання структурно-логічної схеми. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни  
 

Тема 1. Соціальна психологія як наука. Методи дослідження соціальної 
психології. 
Тема 2. Історія розвитку як наукового знання  соціальної психології. 
Тема 3. Поняття про соціальну групу 
Тема 4. Соціально-психологічні явища в малих групах  
Тема 5. Спілкування та спільна діяльність як поняття соціальної 
психології 
Тема 6. Особистість у групі 
Тема 7. Соціалізація особистості 
Тема 8.  Соціальна психологія шкільної освітньої системи 
Тема 9.  Соціальна психологія сімейних відносин. 

Перелік  
рекомендованої 

1. Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами : навч. посіб. / 
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літератури Л.В. Беззубко, А. Г. Зюнькін, А. В.Калина. – К. : МАУП, 2004. – 256 с. 
2. Варій M. І. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 
3. Експериментальна психологія [Текст] : [курс лекцій] / [уклад. 

О.В. Романенко]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 146 с. 
4. Загальна психологія: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. 
За загальною редакцією академіка С.Д.Максименко. –К.: Форум, 2000. – 
543 с. 

5. Корольчук М. С, Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: 
схеми, опорні конспекти,       

методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів / За заг. ред.     

М.С.Корольчука. - К: Ельга, Ніка-Центр, 2005.- 320 с.   
6. Ложкін Г.В., Пов'якель Н.І. Психологія конфлікту: Теорія і 

сучасна практика: Навч. посібн. – К.: Професіонал, 2006. – 416 с. 
7. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник / В.В. 

Москаленко . – К: Центр навч. літ-ри, 2005. – 624 с. 
8. Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О. А. 

Донченко, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. 
Хазратова та ін.; За ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008. -          
536с. 

9. Основи соціальної психології : підручник для закладів  вищої 
освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. 
Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – Київ 
: Талком, 2018.  – 580 с. 

10. Практикум з соціальної психології: навчальний посібник. –
Кам’янецьПодільський, 2011. – 170 с. 
Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  
2. http://www.mlsp.gov.ua/ 
3. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 
4. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 
5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 
Усний контроль опитування  3 бали 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 4  бали  60 
Індивідуальне самостійне Опорні конспекти, тезаурус  2 бали 10 
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завдання Презентація 
Реферат 
Практичне завдання 

 3балів 
 3 бали 
 2 бали 

Залік (бали)   100 
Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Опорні конспекти, 
тезаурус 

Конспекти, тезаурус 

Виконання 
практичного завдання 

складання 
структурно-логічної 
схеми 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-
сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Опорні конспекти, 
тезаурус 

2 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 
української літературної мови. 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь відповідно 
змісту навчального матеріалу та супроводити її 
оригінальним візуальним представленням. 

Практичне 
завдання 

2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
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завдання. 
Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємо підтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 
 

Обсяг 4 кредити  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 2  рік навчання 

Дні, час, місце _____________ 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Анастасія Курова 

Контактний телефон  

Е-mail a.kurova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації.  
Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі,  Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психологія спілкування»  вивчає базові 
категорії і поняття науки психологія спілкування, ефективність 
взаємодії між людьми, вміння встановлювати та підтримувати 
контакти з людьми та властивості міжособистісного 
спілкування. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Надання відповідних знань та висвітлення основних 
психологічних підходів до розуміння поняття «комунікація», 
отримання практичних умінь встановлення міжособистісних 
відносин з метою ефективного їх використання в практичній 
діяльності, формування в студентів професійної самосвідомості 
щодо використання психологічних знань у діяльності. 

Завдання дисципліни: 
 

- забезпечити засвоєння здобувачами основних теоретичних 
підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування; 
- сформувати вміння аналізу смислів та змісту комунікаційних 
актів, розпізнання невербальної сигналізації та емоцій 
співбесідника; 
- ознайомити студентів з найбільш поширеними методами 
аналізу комунікативних актів та повідомлень, з особливостями 
конфліктної комунікації; 
-  навчити здобувачів аналізувати зміст та смисл 
комунікаційних повідомлень. 

Компетентності ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 
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ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та 
застосовувати методи когнітивної та емоційної регуляції 
власної діяльності, фізичного та психічного стану. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Очікувані результати 

 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань. 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, 
формулювати аргументовані висновки. 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності. 
ПР15. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__16_ год.) та практичних (__24 
год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_80_ год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 
методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, дискусії, підготовка презентацій і 
здійснення виступів перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату та 
написання есе, підготовку презентацій, складання кросвордів за темою  
та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Загальна характеристика спілкування. 
Тема 2. Ефективність спілкування. 
Тема 3. Властивості особистості, які забезпечують ефективність 
комунікації. 
Тема 4. Комунікативні емоційні стани. 
Тема 5. Вікові та гендерні особливості спілкування. 
Тема 6. Форми впливу на співрозмовника. 
Тема 7. Маніпуляція. 
Тема 8. Міжособистісні відносини та взаєморозуміння 
Тема 9. Конфліктні ситуації при діловому та публічному спілкуванні. 

Перелік  

рекомендованої 

1. Дідик Н.М. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутніх 
психологів /Н.М.Дідик//Актуальні проблеми практичної психології. – 
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літератури Херсон, 2009. – С.349-358. 
2. Курова А.В., Крюкова М.А. Геронтологічні аспекти комунікації/ 
А.В. Курова, М.А. Крюкова // Габітус. Одеса 2020. – Випуск 19. 
(Фахове видання. Серія «Психологія»). – Випуск 19. – С. 140-145. 
3. Максименко С.Д., Забродський М.М. Технологія спілкування 
(комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи 
формування). С.Д., Максименко М.М. Забродський– К., 2005. 
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : 
Академвидав, 2003. - 448 с. 
5. Прибутько П.С. Конфліктологія : навч. посібник : 
рекомендовано МОН / П.С. Прибутько. – К.: КНТ, 2010. – 136 с. 
6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — 
Львів: Видавництво «Сполом», 2001. — 223 с. 
7. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшенз у системі комунікації та 
управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 101. 
8. Татенко В.О. Суб'єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології 
/ В.О. Татенко // Людина. Суб'єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні 
студії / За заг. ред. В.О. Татенка. — К.: Либідь, 2006. — С 316-358. 
9. Філоненко М.М. Психологія спілкування : Підруч. для вищ. 
навч. закл./ М.М.Філоненко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 
224 с. 
10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – К. ”Академвидав”, 2004. – 280 
с. 
11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посіб/ І. М. 
Цимбалюк. – К.:Професіонал, 2004. – 304 с. 
12. Garrison D. R., Archer W. A transactional perspective on teaching 
and learning : a framework for adult and higher education. - European 
Association for Research on Learning and Instruction. - Amsterdam ; New 
York: Pergamon, 2000. 
13. Sharkin B. S. College students in distress: a resource guide for faculty, 
staff, and campus community. - New York: Haworth Press, 2006. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  
2. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
3. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 
4. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 
5. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 
6. Електронна бібліотека. – URL: http : //www.info-library.com.ua/  
7. Journal of Personality and Social Psychology [Електронний ресурс] 
— Режим доступу: 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=browsePA.volumes&jcode=psp. 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
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- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  60 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Есе 
Практичне  завдання 
Кросворд 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Підготовка есе есе 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

Складання кросвордів 
за темою 

кросворд 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній 
проблемі висловлювання; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  завдання 3 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  
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Складання кросвордів 
за темою 

1 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки та креативність 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 



Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 
 

Силабус курсу 
  

СУЧАСНІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Обсяг 3кредитів (90) 
Семестр, рік 
навчання 

5 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце Вівторок 9.30, 11.20;   
 Платформа zoom  

Викладач (-і) Артюхіна Наталія  
Контактний 
телефон 

 

E-mail n.artiukhina@onu.edu.ua  
Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 
Консультації Онлайн – консультації.  Вівторок 15.00 -16.00  

Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та електронну 

пошту  
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасні арт-терапевтичні технології» 
вивчає сукупність методів художньої терапії, заснованих на 
злитті творчості та терапевтичної (або консультаційної) 
практики, спрямованих на корекцію емоційної, мотиваційної, 
комунікативної, регулятивної сфер, що сприяє розвитку 
особистості, підтримці її психологічного здоров'я або його 
корекції. 

Місце дисципліни 
освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета курсу:  Мета курсу - ознайомлення студентів з теоретичними та 
практичними основами арт-терапії, її напрямками, класичними 
та інноваційними методами для підвищення ефективності 
діяльності в області психологічної корекції й розвитку 
особистості. Основна увага при вивченні курсу приділяється 
розкриттю можливостей арт-терапевтичних заходів для 
широкого кола психолого-соціальних завдань - в лікувальних і 
освітніх установах, в центрах психолого-соціальної допомоги 
населенню. Ці завдання пов'язані зі збереженням і відновленням 
психічного здоров'я населення, розвитком інтелектуального і 
емоційно-морального потенціалу людей, профілактикою та 
вирішенням конфліктних ситуацій.  
  



Завдання 
дисципліни:  

-  ознайомити з основними положеннями методології арт-
терапії, як міждисциплінарного явища, котре утворилося на 
стику мистецтва й науки і все частіше розглядається як 
інструмент прогресивної психологічної допомоги, що сприяє 
формуванню здорової та творчої особистості; 
- ознайомити студентів з сучасними методами арт-терапії 
(ізотерапії, драма терапії, музикотерапії, танцювально-рухової 
терапії та інш.).   
- вчити студентів самостійно будувати та проводити арт-
терапевтичні заняття; 
- формувати у майбутніх психологів здатність до 
критичного аналізу результатів арт-терапевтичної практики та 
оцінки її ефективності; 
-  формувати уміння застосовувати теоретичні знання у 
практичній роботі  в різних галузях психологічної практики. 
  

Компетентності:  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК11.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати 
методи когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану 
СК8.Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову): 
СК9.Здатність здійснювати просвітницьку та 
психопрофілактичну відповідно до запиту: 
СК13.Здатність визначати й пояснювати психологічні 
механізми формування, функціонування та розвитку психічних 
явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та 
фактори, що диференціюють характер їх індивідуального 
функціонування та розвитку.  

Очікувані 
результати:  

ПР1.Аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 
їх розв’язання; 
ПР5.Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги 
ПР13.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності; 
ПР18.Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 
(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 
супервізії; 



ПР19.Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування методів когнітивної та емоційної регуляції власної 
діяльності, фізичного та психічного стану.  

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 
навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__16___ год.) та 
практичних (_16____год.) занять, організації самостійної 
роботи здобувачів (_58_год.). 
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними методами:  
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 
наступні методи навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
- наочні методи: презентації, ілюстрація, демонстрація; 
- методи формування практичних умінь і особистісних 

якостей: виконання практичних завдань, дискусії, 
підготовка та здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: анотування, 
складання реферату,  підготовку презентацій до практичних 
завдань, складання опорних конспектів та тезаурусу за темами 

Зміст навчальної 
дисципліни  

Змістовний модуль 1. Історичні витоки  та специфічні 
особливості арт-терапії  
Тема 1. Архаїчні форми мистецтва як первинна основа арт-
терапевтичних технологій.  Арт-терапія як міждисциплінарне 
явище. Особливості арт -терапевтичного підходу. 
Тема 2. Поняття про арт-терапію, її механізми та напрямки 
впливу. Значення символів та образів в арт-терапії. Специфічні 
особливості арт-терапії: метафоричність, триадичність, 
ресурсність. 
Тема 3. Форми арт-терапії: активна, пасивна , змішана. Основна 
мета, показання, завдання, переваги та основні функції арт-
терапії. Техніка активної уяви, як основна техніка арт-
терапевтичного впливу. 
Змістовний модуль 2. Сучасні арт-терапевтичні технології 
Тема 4. Базові арт-терапевтичні концепції: психоаналітична, 
психодинамічна, гуманістична, екзистенційна, 
трансперсональна. Їхній вклад в розвиток сучасної арт-терапії. 
Тема 5. Види арт-терапії та їхні терапевтичні можливості: 
арттерапія мистецтвом візуального ряду, танцювальна терапія, 
драматерапія, казкотерапія, глінотерапія, маскотерапія, 
мандалотерапія, фототерапія, бібліотерапія, музикотерапія, 
етнотерапія, лялькотерапія, кольоротерапія, ландшафтотерапія, 
піскова терапія. 
Тема 6. Можливості застосування арт-терапії в різних галузях 
психологічної практики.  Техніки арт-терапії в роботі з різним 
контингентом населення. 

Перелік 
рекомендованої 
літератури  
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Clam Up in Psychotherapy: Interventions to Facilitate 
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Press; 1st edition (June 30, 2017), 247 pages. 
13.    Malchiodi C.A., Crenshaw D.A. Creative Arts and Play 
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18.    Trenton N. The Art of Self-Therapy: How to Grow, Gain Self-
Awareness, and Understand Your Emotions (The Path to Calm) 
Paperback – July 18, 2022,189 pages.  
Електронні інформаційні ресурси 
Простір арт&терапії: образи, проблеми, ресурси. Матеріали 
конференцій: 
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/art-conf-07.pdf 
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/art-conf-09.pdf 
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/art-conf-20.pdf 
інтерпретація проективної методики "Неіснуюча тварина" 
 https://dytpsyholog.com/2015/02/18/ - 
Арт-терапія: види роботи з дорослими, опис і техніки 
https://mozilla-team.org.ua/art-terapiya-vidi-roboti-z-doroslimi-
opis-i-texniki/   
  

 
ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 
всіх видів поточного контролю.  

Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне 
завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою.	
Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод  Форма Бали Максимум 
Усний контроль  опитування 5 балів 30 
Практичний контроль  Робота на 

практичних заняттях  
5 балів 60 

Індивідуальне самостійне 
завдання  

Презентація 
Реферат 
ОКЛ 

10 балів 
 

10 

Залік(бали)   100 
Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи 
контролю 

Строки здачі завдань 

Підготовка доповіді- 
презентації 

Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 
самостійної роботи. Тему та строк 
виконання обговорює з викладачем.  

 

Складання реферату Реферат 
Складання опорних 
конспектів та 
тезаурусу за темою 

ОКЛ 

Анотування анотація  

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-
сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність студента презентувати доповідь 



відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Анотування 2 вміння студента стисло визначати ключові 
позиції, які викладені автором; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування 
й посилань на джерела; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

ОКЛ 4  Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид 
навчально-методичного посібника, в якому у 
стисло і системно викладено основний 
теоретичний матеріал у формі основних понять і 
положень, що структурно й логічно пов’язані 
між собою. Дані поняття та положення є лише 
опорними сигналами, вони вимагають пояснень і 
визначень, що мають записати студенти під час 
лекції. Його ведення сприяє системному і 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 
дозволяє простежити структурні зв’язки між 
різними поняттями, положеннями, концепціями, 
проблемами, теоріями тощо. Кожен студент 
повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому 
записи власноруч. Під час аудиторної роботи з 
ОКЛ студенти записують основні тези лекції та 
пояснення викладача у визначеному в конспекті 
полі. Під час самостійної роботи рекомендується 
доповнити записи лекції та завершити виконання 
завдань, що були зазначені в Робочій програмі та 
ОКЛ. 4 бали нараховуються студентам, які в 
повному обсязі самостійно і творчо опрацювали 
всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 
2 бал нараховується студентам, які опрацювали 
лише окремі питання лекції і не достатньо вільно 
володіють її змістом. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання 
 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 
академічної 
доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 



 освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 
відвідування та запізнень: 
 
 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 
 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 

 
Обсяг 3 кредитів  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 3  рік навчання 

Дні, час, місце Платформа zoom, очно 

Викладач (-і) Чикур Лілія 

Контактний телефон  

Е-mail liliyachikur@onu.edu.ua  

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. _________________________ 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет 

вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Етнопсихологія» ввивчає систему 

психологічного поняття етносу, етнопсихологічні аспекти особистості, 

статистичні та динамічні характеристики етносу. 

Місце 

дисципліни  в 

освітній 

програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу – формування і поглиблення у студентів знань з 
етнопсихології, розкриття  сутності етнічної ідентичності, етнічної 

свідомості та самосвідомості, вивчення етнопсихологічних особливостей 

особистості та етнопсихологічних функцій культури. 

Завдання 

дисципліни: 

 

- ознайомити студентів з предметом та основними поняттями 

етнопсихології; 

- сформувати у студентів уявлення про етнопсихологічні особливості 

ділового спілкування; 

- надати знання про історію розвитку етнопсихологічних ідей ; 

- сформувати у студентів навички поведінки  і шляхи подолання 

етнічних конфліктів;  

- закріпити на практиці знання про особливості психології спілкування  

між людьми,  що належать до різних етнічних груп 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

а) загальних (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

mailto:liliyachikur@onu.edu.ua
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ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

б) спеціальних фахових (СК): 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації  
Очікувані 

результати 

 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (20 год.) та практичних (10 год.) 

занять, організації самостійної роботи здобувачів(60 год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», підготовка і 

здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату та 

есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Становлення та міждисциплінарні зв'язки 

етнопсихології 

Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань 

1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки  

2. Предмет і об'єкт дослідження етнопсихології  

3. Поняття етносу 

4. Сучасне розуміння предмету етнічної психології 

5. Етнічне відродження другої половини xx ст. 

6. Завдання, функції та методи дослідження етнопсихології 

7. Зв'язок етнопсихології з іншими науками 

Тема 2. Методологічні принципи та  методи етнопсихології 

1. Методологічні принципи етнопсихології 

2. Загальна характеристика основних методів етнопсихології 

3. Метод інтерв'ю як засіб побудови моделі етнічних ситуацій 

Змістовий модуль 2. Етнопсихологічні аспекти особистості 

Тема 3. Проблема етносу та нації в етнопсихології 
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1. Психологічна характеристика етносу 

2. Умови походження та модифікації етносу 

3. Поняття маргінальності 

4.Соціально-психологічна сутність поняття «нація». Основні 

етнічні та культурологічні ознаки нації 

5.Поняття про національну ідентифікацію 

Тема 4. Основні статистичні характеристики етносу 

1.Психічний склад етносу. Структурні компоненти психічного 

складу 

2.Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 

3.Поняття про національну ідею та шляхи її реалізації 

4.Психологічна суть і зміст національного характеру 

5.Поняття «етнічної свідомості» й «етнічної самосвідомості» та 

співвідношення між ними 

Тема 5. Основні динамічні характеристики етносу 

1.Проблема етнічної установки в етнопсихології 

2.Етнічні стереотипи,  їхня структура та зміст. Основні соціальні 

функції стереотипів 

3.Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення 

4.Сутність етнічних конфліктів, їх об'єктивні та суб'єктивні умови 

виникнення 

5.Види етнічних конфліктів і стадії їх розвитку 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. 1. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: 

теоретичні та практичні  

2. 2. Гнатенко П. И. Национальная психология: Монография. / П.И.  

Гнатенко. — Днепропетровск, 2020.  

3. 3. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-

довідник: навчальний посібник. К.: Каравела, 2020. 328 с.  

4. 4. Соціальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Схвалено 

НМР НПУ ім. М.П. Драгоманова. С.О. Ставицька, Д.Д. Отич та ін. 

К.: Каравела, 2018. 330 с. 

5. 5. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник 

для студентів ВНЗ. К.: «Каравела», 2020. 371 с. 

6. 6. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, 

тенденції та перспективи. — К.: МАУП, 2021.  

7. 7. Українська душа.-К., “Фенікс”, 1999.-128с                                             

Додаткова: 

8. 1. Шебанова В. І., Дементьєва К. Г., Чикур Л. Д. Соціально-

психологічні чинники формування національної ідентичності 

української студентської молоді. Габітус науковий журнал з 

соціології та психології. Випуск 34, 2022. С. 30-36. DOI 

https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.34.42022 

9. 2. Чикур Л.Д., До проблеми формування національної ідентичності 

молоді південних регіонів України. Збірник матеріалів ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості», 2021. С. 316-319. 

10. 3. Шебанова В.І., Дементьєва К.Г., Чикур Л.Д. Виміри етнічної 

толерантності української студентської молоді. Науковий вісник 

Херсонського державного університету, 2022. Серія «Психологічні 

науки», Випуск 2. С. 48-54. 
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11. 4. Чикур Л.Д. Історія української та зарубіжної культури. Одеський 

національний університет імені ІІ Мечникова, 2021. Навчальне 

видання. 41 С. 

12. 5. Чикур Л.Д. Особливості художнього трактування образу України 

i національної ідеї в творчості Лесі Українки. // Слов'янський 

збірник. – Одеса, 1997. – Вип. IV. – С. 92–100. 

13. 6. Чикур Л. Культурно-історичний контекст феномена І. 

Котляревського / Л. Чикур // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. 

ун-ту. / голов. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. 

Г. Короленка. – Полтава, 2019. - № 2 (41). – С. 155-158. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  - Електронні інформаційні Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського ресурси 

2. https://pidru4niki.com     Букнет Електронні книги безкоштовно 

3. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv    Актуальні 

проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України 

4. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  -American Psychological 

Association 

5. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  The Journal of 

Social Psychology 

6. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  The British 

Psychological Society 

7. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ Journal of Personality and 

Social Psychology 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

відпрацювання практичних навичок; 

оцінювання виконання самостійної роботи;  

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних  заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання. 

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

. 
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Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 балів 22 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 10 балів  34 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Практичне  завдання 

10 балів 

 

4 

Підсумковий контроль 

(Іспит) 

  40 

Підсумок   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 4 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 4 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

Критерії оцінювання під час іспиту 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    
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ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана    

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості 

 

Силабус курсу 

 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Обсяг 3 кредити (90) 

Семестр, рік 

навчання 

5 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце П'ятниця 9.30 та 11.20 з 7 тижня лише 11.20; Платформа zoom 

Викладач (-і) Мартинюк Юлія Олександрівна 

Контактний 

телефон 

0634680149 

E-mail qerida28@gmail.com 

j.martyniuk@onu.edu.ua 

Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 

Консультації Онлайн консультації. Середа 11.00 -13.00 Платформа zoom  

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та 

електронну пошту  

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи психологічної практики» 

аналізує напрямки роботи практикуючого психолога і; вивчає 

категорії, форми, методи психодіагностики, психокорекції, 

психологічного консультування і психопрофілактики; розвиток 

професійної комунікації. 

Місце дисципліни 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових, згідно навчального 

плану. 

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними положеннями напрямків 

роботи практичного психолога; допомогти студентам засвоїти 

теоретичну і методичну систему знань про категорії, форми, 

методи психодіагностики, психокорекції, психологічного 

консультування і психопрофілактики; сприяння розширенню 

психолого-педагогічного і наукового кругозору та розвиток 

професійної комунікації; навчити студентів прийомам і 

способам самостійної діяльності.  

Завдання 

дисципліни:  

ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом 

практичної психології; навчити орієнтуватися у різноманітних 

теоріях, критично аналізувати різні підходи, враховувати 

отримані знання в практичній діяльності; ознайомити 

студентів з індивідуально-психологічними відмінностями 

особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні; 

навчити самостійно здійснювати пошук необхідної наукової 

літератури з різних тем курсу; ознайомити студентів з 

методами та техніками концентрації особистісних зусиль та 

потенціалу клієнту в рішенні головного завдання; навчити 
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студентів прогнозувати негативні наслідки психологічного 

втручання; навчити розробляти спеціальні програми 

психологічного забезпечення на груповому та індивідуальному 

рівні; ознайомити студентів з 

техніками аналізу ситуації надання психологічної допомоги та  

методами виявлення проблем клієнтів, які звернулися за 

психологічною допомогою; навчити навичками активного 

слухання клієнта. 

Компетентності: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та 

застосовувати методи когнітивної та емоційної регуляції 

власної діяльності, фізичного та психічного стану. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову);  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до запиту;  

СК 10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 

професійної мобільності;  

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні 

механізми формування, функціонування та розвитку психічних 

явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та 

фактори, що диференціюють характер їх індивідуального 

функціонування та розвитку. 

Очікувані 

результати: 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного 

процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних 

особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму 
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психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 

(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії. 

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 

застосування методів когнітивної та емоційної регуляції 

власної діяльності, фізичного та психічного стану.   

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__20___ год.) та практичних 

(_12____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів 

(_58_год.). 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється 

наступними методами:  

       У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 

наступні методи навчання:  

             - словесні методи: лекція, бесіда,  дискусія, диспут, дебати, 

колоквіуми; 

       - наочні методи: мультимедійні  презентації, ілюстрація, 

демонстрація;  

        - методи формування практичних умінь та особистих якостей: 

виконання практичних завдань,  дискусії у  групах,  рольові ігри, 

розв'язання  ситуаційних завдань та кейсів.      

      Самостійна робота передбачає підготовку доповідей з сучасних 

актуальних питань в рамках психологічної практики; підготовку есе на 

перевірку вміння студентів самостійно аналізувати і працювати з 

отриманою інформацією; під час підготовки практичних завдань 

робота з практичним та стимульним матеріалом. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Функції та завдання психологічної практики. Практична 

психологія як професійна діяльність.  

Тема 2. Психодіагностика в роботі практичного психолога. 

Тема 3. Загальні проблеми психологічного консультування. 

Тема 4.  Психологічна корекція як сфера діяльності практичного 

психолога. 

Тема 5. Основні напрямки практичної психології. 

Тема 6.  Методи арт-терапії в роботі практичного психолога. 

Тема 7. Особливості роботи практичного психолога у класичному 

психоаналізі. Психотерапія. 

Тема 8. Клієнт-центрована психотерапія.  

Тема 9. Гештальт-терапія.  

Тема 10.  Позитивна психотерапія 

Перелік 

рекомендован

ої 

літератури  

1. Васьківська, С. В. Технологія консультування (Організація 

консультативної взаємодії) .Київ: Главник, 2005. 96 с.  

2. Горностай П. П., Васьковська С. В. Теорія та практика психологічного 

консультування: проблемний підхід. Київ: Наук. думка, 1995. 128 с. 

3. Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д., Тихонова Є. А. Проективна діагностика в 

казкотерапії. URL: 

file:///C:/Users/8/Downloads/projective_diagnostics.pdf 
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4. Зінкевич-Євстигнєєва Т. Д. Практикум з казкотерапії. URL: 

file:///C:/Users/8/Downloads/praktikum_po_skaz_ter.pdf 

5. Златова Л.С. Використання одеських анекдотів у роботі позитивного 

психотерапевта як транскультуральне явище. Словена, Варна, 2017. 

С.57-70. 

6. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посібн. 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 384с. 

7. Литвиненко О.Д. Використання казкотерапії у програмі групової 

психокорекційної роботи. Вісник Одеського національного 

університету.  Серія: Психологія. Одеса, 2016. Т. 21. Вип.1(39). С. 116- 

123. 

8. Литвиненко О.Д. Казкоаналіз та казкотерапія у позитум підході. 

Словена, Варна, 2017. С.34-41. 

9. Мартинюк Ю.О. Особливості роботи з сімейною системою, що 

включає дітей з особливими потребами у позітум підході. Словена, 

Варна, 2017 . С.41-56. 

10. Мартинюк Ю. О. Психокорекційна допомога при психоемоційних 

порушеннях у членів сімей, які виховують дітей із психофізичними 

порушеннями. Вісник. Том 17.Випуск 4, 2012. С.108-115.  

11.  Мартинюк Ю.О. Робота з сімейною системою, де присутня дитина з 

ДЦП у позитум-підході. «Життя, конфлікти і любов у 

транскультуральному світі": збірник матеріалів ІХ Міжнародної 

науково-практичної конференція  з позитивної психотерапії 

Н.Пезешкіана, м. Одеса,  2-4 червня, 2017 р.  Одеса, 2017. С.60-64.  

12. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В. Основи практичної 

психології. Київ: Либідь, 1999. 536 с. 

13. Пезешкіан Х., Воронов М. Введення в позитивну психологію та 

психотерапію. Харків, 2003. 66 с. 

14. Пезешкіан Н. Психотерапія повсякденного життя: тренінг вирішення 

конфліктів.file:///C:/Users/8/Downloads/psixoterapiya_povsednevnoy_zhiz

ni%20(2).pdf 

15. Пезешкіан Н. Торговець і папуга: східні історії та психотерапія. 

URL:https://cutt.ly/IBNaXx6 

16. Перлз Ф. Практикум з гештальт-терапії. URL: https://cutt.ly/DBNdHT7 

17. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: 

Навчальний посібник. 2-ге вид. Київ: Каравела, 2010. 232 с. 

18. Психотерапевтична енциклопедія/За ред. Б. Д. Карвасарського. URL: 

https://cutt.ly/QBNdVCc 

19. Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: Психолог, 

практичний психолог: Навчальний посібник.  Івано-Франківськ: Місто 

НВ, 2007. 400 с. 

20. Хоміч Г.О. Основи психологічного консультування. Киев: МАУП, 

2004.152 с 

 

Електронні інформаційні ресурси 

http://nbuv.gov.ua  

https://www.yourschoollibrary.net 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  

monsimulacres.at.ua/load/  

chitalka.info/gumaniratni_nauki.html  

https://1lib.eu/g/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%92.%D0%93.
https://1lib.eu/g/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%9C.
https://1lib.eu/g/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.
https://www.yourschoollibrary.net/
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konspect.com/philosophy. Html 

iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 

https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  

https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- знання матеріалу  та обґрунтованість висновків;           

- активність та систематичність роботи на заняттях;  

           - робота з практичним та стимульним матеріалом  

           - рівень відпрацювання актуальних  питань в рамках психологічної  

             практики; 

            - розбір творчих практичних завдань;  

           - можливість правильно обирати різноманітні варіанти діагностики,   

             стратегій та впливів.  

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума 

балів за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою. 

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати 

відповідну кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, 

проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове 

завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку 

здисципліни. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод  Форма Бали Максимум 

Практичний контроль  Опитування та 

робота на 

практичних заняттях  

9 90 

Індивідуальне самостійне 

завдання  

Презентація 

Практичне завдання 

Анотування 

наукових книг та 

статей  

Есе 

10  10 

Разом   100 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Презентація Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 

самостійної роботи. Тему та строк 

виконання обговорює з викладачем.  

 

Практичне 

завдання 

Практичне 

завдання 

Анотування 

наукових книг та 

статей 

Анотація 

Підготовка есе есе 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Практичне 

завдання 

4 Відповідність змісту доповіді студента 

відповідному навчальному матеріалу; 

самостійність та повнота вирішення 

практичних завдань та аналізу матеріаліу 

Анотування 

наукових книг та 

статей 

2 вміння студента стисло визначати ключові 

позиції, які викладені автором; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови.  

Підготовка есе 2 здатність продемонструвати розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній 

проблемі висловлювання; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови.  

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку  можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 

dobrochesnost.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень:  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За 

об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках.  
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Поведінка в 

аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі 

навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної 

програми.  

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та взаємодопомоги.  
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ   
 

Обсяг 4 кредита  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 3  рік навчання 

Дні, час, місце Пон. 12.50, 14.20 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Дементьєва Капіталіна 

Контактний телефон +340931043330 

Е-mail dkg83@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 14-16  

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Екстремальна психологія»  вивчає 
основні загальні уявлення щодо методологічних, науково-
методичних та прикладних проблем концепції екстремальної 
психології з точки зору їх впровадження в практичну 
діяльність. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

 Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Створення умов для засвоєння студентами основних загальних 
уявлень щодо методологічних, науково-методичних та 
прикладних проблем концепції екстремальної психології з 
точки зору їх впровадження в практичну діяльність 

Завдання дисципліни: 
 

- Ознайомити студентів з базовими поняттями 
екстремальної психології; 
- Розкрити діагностичні критерії різних екстремальних 
станів;  
- Показати основні напрями розвитку і динаміку 
екстремальних станів;  
- Дати уявлення про методи психологічної допомоги 
людям, що знаходяться в екстремальній ситуації. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
а) загальних (ЗК):   
ЗК.1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
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ЗК.6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати 
методи когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану.  
в) спеціальних фахових (СК):  
СК.3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків.  
СК.8. Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову)  
СК.10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 
професійної мобільності. 
СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні 
механізми формування, функціонування та розвитку психічних 
явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та 
фактори, що диференціюють характер їх індивідуального 
функціонування та розвитку. 

Очікувані результати 

 

 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань;  
ПР11.Складати та реалізовувати план консультативного 
процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних 
особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій;        
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності;  
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога. 
 

 
ОПИС КУРСУ 

 
Форми і методи 

навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (__24_ год.) та практичних 
(__16 год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  
(_80_ год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 
наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, дискусії, підготовка презентацій 
і здійснення виступів перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: підготовка 
доповіді та есе, підготовку презентацій та  виконання 
практичних завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Екстремальна психологія як галузь науки і практики. 
Типологія екстремальних ситуацій 
Тема 2. Екстремальні стани: поняття і диференціальна 
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діагностика. 
Тема 3.  Гострий стресовий розлад: поняття, динаміка, 
діагностика.  Основні теорії (моделі) професійного стресу 
Тема 4.  Посттравматичний стресовий розлад: поняття, динаміка, 
діагностика 
Тема 5. Горе як особливий психофізіологічний стан. Динаміка 
горювання 
Тема 6. Психологічні основи підготовки фахівців екстремальних 
професій 
Тема 7. Механізми утворення психічних травм (біохімічний, 
біологічній, психологічний, соціальний) 
Тема 8. Методи надання екстреної психологічної допомоги 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів 
внутрішніх справ (проективній підхід): [монографія] / Вадим 
Іванович Барко. – К.: Ні-ка-Центр, 2020. – 448 с.  
2.Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. 
Тімченка - К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. - 502 с. 
3. Гошовський Я. О. Психологія депривації. – 2022. 
4. Кризова психологія: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. 
О.В.Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. – 401 с. 
5. Каліщук С. М. Практикум з кризового консультування. – 2022. 
6.Романовський О. Г. и др. Психологія екстремальних та 
кризових ситуацій. – 2022. 
7. Дементьєва К.Г.  Посттравматический рост личности в рамках 
теории сохранения ресурсов Стивена Хобфолла. Стаття Сбірник 
наукових праць ІІ Міжнародної науково – практичної 
конференції «Соціокультурні та психологічні виміри 
становлення особистості» 26 – 27 вересня, Херсон, 2019 . – С. 
70-72  
8. Бочелюк В. Й. Психологічна готовність до управлінської 
діяльності в умовах проблемної ситуації / В. Й. Бочелюк // 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» Проблеми та перспекти-ви формування 
національної гуманітарно-технічної еліти: [зб. наук. праць]. – 
Харків, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 351–357. 
9.Кармазіна А. О., Фролова Н. В. психологічні особливості 
емоційного стану дітей дошкільного віку в період екстремальної 
ситуації воєнного конфлікту //психолого-педагогічний науковий 
збірник. – 2022. – С. 23. 
11.Рева О.М., Гамаліна К.А. Психологічна підготовка молоді до 
безпечної поведінки в ситуації терористичного характера // VI 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми практичної психології», м. Глухів, 2020. 
12.Філіпович В., Бачинська С., Протас О. Психологічна 
підтримка постраждалих під час воєнних дій //Перспективи та 
інновації науки. – 2022. – №. 7 (12). 
13. Сірко Р., Баклицька О. теоретичні аспекти професійної 
підготовки майбутніх психологів до екстремальної діяльності: 
вітчизняний та зарубіжний досвід //Перспективи та інновації 
науки. – 2022. – №. 7 (12). 
14. Яцук Н., Говоруха О., Гречка В. теоретичні аспекти про 
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посттравматичні стресові розлади, як наслідок війни. методики 
надання психологічної допомоги, особливості діагностики 
//Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 124. – С. 78-90. 
15.Стасюк В., Ковальчук О. Психологічні детермінанти рішення 
військового керівника в екстремальних умовах діяльності 
//Вісник Національного університету оборони України. – 2022. – 
С. 119-124. 
16.Керницький О. М. Теоретичний аналіз проблеми формування 
психологічної готовності курсантів-льотчиків до військово-
професійної діяльності / О. М. Керницький // Військова освіта: 
[зб. наук. пр.]. – 2019. – № 14. – С. 50–59. 
17. Туранська А. А. Депресивні стани студентів-психологів: 
особливості діагностики та психологічна допомога: 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія». – 2022. 

Електронні інформаційні ресурси 

 
1. http://nbuv.gov.ua  - Електронні інформаційні Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського ресурси 
2. https://pidru4niki.com     Букнет Електронні книги 
безкоштовно 
3. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv    
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць 
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 
4. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  -American 
Psychological Association 
5. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  The Journal 
of Social Psychology 
6. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  The British 
Psychological Society 
7. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ Journal of Personality 
and Social Psychology 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 30 
Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 5 балів  60 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Доповідь 
Есе 

10 балів 10 
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Практичне  завдання 
Залік (бали)   100 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату доповідь 
Підготовка есе есе 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 
Вид Максим к-

сть балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність студента презентувати доповідь відповідно 
змісту навчального матеріалу та супроводити її 
оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 
української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 
висловлювання; продемонструвати дотримання 
лексичних, фразеологічних, граматичних і 
стилістичних норм української літературної мови. 

Практичне  завдання 2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

Підготовка доповіді 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 
української літературної мови. 

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
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dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємо підтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Обсяг 4 кредити  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 3 рік навчання  

Дні, час, місце Четвер 11.20, 12.50 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Білова Маргарита 

Контактний телефон  

Е-mail m_bіlova83@onu.edu.ua  

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Четвер 14.30 – 16.30 
 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Спецкурс «Теоретичні основи психологічного тренінгу» 
закладає основи практичної професійної підготовки майбутніх 
фахівців 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета: створення умов для засвоєння студентами основних 
загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних 
та прикладних проблем сучасної практичної психології в галузі 
організації та проведення групового психологічного тренінгу. 

Завдання дисципліни: 
 

- розвиток у студентів навичок наукового мислення;  
- ознайомлення студентів з теоретичними основами проведення 
психологічної групової роботи;  
- освоєнні знань про структуру та процедури психологічного 
тренінгу; 
- формуванні у студентів уявлення про наукові методи групової 
психологічної роботи;  
- формуванні у студентів навичок планування та розробки 
програми психологічного тренінгу; 
- закріпленні на практиці знання про організацію і планування 
психологічного тренінгу. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 
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допомогу (індивідуальну та групову) 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  
СК 12. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 
професійної мобільності. 

Очікувані результати 

 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 
ПР12. Складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування 
методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та 
психічного стану. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних (16 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (80 год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів 
перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання практичних завдань: складання реферату, 
підготовку презентацій, виконання тренувальних завдань, підготовка 
фрагменту практичного заняття. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК 
АКТИВНИЙ МЕТОД ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ. 
Тема 1. Історичні передумови виникнення групової психологічної 
роботи.   
Тема 2. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 
Тема 3. Фактори, що визначають успішність навчання і ефективність 
роботи тренінгової групи. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ.  
Тема 4. Типологія груп психологічного тренінгу. 
Тема 5. Основні методи психологічного тренінгу. 
Тема 6. Групова динаміка та  її роль в процесі тренінгової роботи. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Білова М. Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : 
конспект лекцій / М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, 2020. – 70 с. 
1. Білова М.Е, Будіянський М.Ф. Профілактика стресових станів: 
тілесно-оріентовані, когнітивні, медитативні техніки. /Габітус. Науковий 
журнал з соціології та психології. Категорія Б. Випуск 26/2021./ 
http://habitus.od.ua/26-2021 
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2. Білова М.Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу 
«Соціально-психологічний тренінг». / М. Е. Білова.  - Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова,. 2015.- 113 с. 
2. Білова М.Е. Психопрофілактика стресових станів. Міжнародна 
науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку 
психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві». 5 листопада 
2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
3. Білова М.Е., Кременчуцька М. К., Коваль Г. Ш. Психологічна 
проникливість як складова професійної компетентності майбутніх 
психологів// Габітус. №16. 2020. C. 71-75. 
4. Білова М.Е., Юрченко Г. І. Гендерні особливості переживання 
почуття провини. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. 
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20  - 21 
травня 2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / 
А. Ф. Бондаренко. – К. : Освіта України, 2007. – 332 с. 
4. Груповий психоаналіз [Текст]: навч. посібник / За ред. О. Фільца, 
Р. Гаубля, Ф. Лямотт. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192 с. 
5. Журавська, Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток 
якостей особистості працівників сфери туризму: навч. посіб. / Л. М. 
Журавська. – К. : Слово, 2006. – 312 
6. Лефтеров, В. О. Психологічні тренінгові технології в органах 
внутрішніх справ : монографія: у 2 т. – Т. І : Методологія психотренінгу 
та його використання у професійно-психологічному розвитку персоналу, 
задіяного в екстремальних видах діяльності / В. О. Лефтеров./ – Донецьк 
: ДЮІ, 2007. – 247 с. 
7. Методичні рекомендації до спецкурсу «Теоретичні основи 
психологічного тренінгу» для студентів напряму підготовки   6.030102. 
Психологія. 2018 р. Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients 
8. Методичні рекомендації до спецпрактикуму «Соціально-
психологічний тренінг» для студентів напряму підготовки   6.030102. 
Психологія. 2018 р. Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients 
5. Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: 
навчально методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. 
О.В. Темрук. К.: Каравела, 2017. 560 с. 
6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: 
Навч. посібник. 3-тє вид. / 8. Приходько Ю.О. - К.: Каравела, 2012. 
- 248 с. 
7. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-тє вид./ О.Б. 
Мельничук. - К.: Каравела, 2013. - 316 с. 
8. Соціальна психологія: Підручник./ В.В. Москаленко.- К.: Центр 
навч. л-ри, 2005. - 624 с. 12 
9. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : 
Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
10. Хинш Р., Витманн С. Социальная компетенция. / Р. Хинш, С. 
Витманн. - Харьков: Гуманит. центр, 2005. 192 с 
11. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : навч. 
посібн., модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І. М. – [2-е вид., випр. і 
доп.]. – К. : Професіонал, 2007. – 544 с. 
12. Шевченко О. А. Тренінги професійного становлення молодих 



 

 

4 

 

педагогів / О. А. Шевченко, І. А. Хозраткулова. – Х. : Вид. група 
«Основа», 2010. – 112 с. 
13. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції./ Т.С. 
Яценко - К. – Професіонал, 2004. – 144 с. 
 
Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  
2. http://psylib.kiev.ua/  
3. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 
4 https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  5 балів 50 
Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 10 балів  40 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Підготовка фрагменту 
практичного заняття 
Виконання тренувальних завдань 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Підготовка фрагменту 
практичного заняття 

демонстрація 

Виконання 
тренувальних завдань 

Демонстрація вправи 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  2 відповідність змісту доповіді студента та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
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джерела. 
Підготовка 
фрагменту 
практичного 
заняття 

3 здатність узагальнювати теоретичний матеріал та 
викладати його на прикладах професійної діяльності 
практичного психолога 

Виконання 
тренувальних 
завдань 

3 самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 
причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 
стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 
відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  
погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА В ПРАКТИЧНІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА  

 
Обсяг 4 кредитів  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 3  рік навчання 

Дні, час, місце Четвер 9.30, 11.20  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Кременчуцька Маргарита 

Контактний телефон  

Е-mail mkk@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 13-14,  середа 10-11. 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Візуальна психодіагностика в 

практичній діяльності психолога» ” вивчає основні підходи та 

практичне застосування психодіагностики людини  за її 

поведінкою та зовнішністю у професійній діяльності 

психолога. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування у здобувачів  теоретичних знань та 

практичних навичок з вербальної та невербальної 

психодіагностики, які використовує психолог у своїй 

практичній діяльності. 

Завдання дисципліни: 

 

- сформувати знання з основних понять та принципів цієї галузі 

практичної діяльності психолога, її структуру та проблематику; 

- забезпечити формуванню компетенцій з використання 

вербальних та невербальних методів психологічної діагностики 

у роботі психолога-практика. 

- відпрацювати навички  психологічної діагностики поведінки 

людей. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
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СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову)  

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні 

механізми формування, функціонування та розвитку психічних 

явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та 

фактори, що диференціюють характер їх індивідуального 

функціонування та розвитку. 

Очікувані результати 

 

- ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів 

психічної діяльності людини, що визначаються у загальній, 

віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній психології, 

етнопсихології. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__16___ год.) та практичних 

(_34____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_100_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, 

підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою 

та виконання самостійних завдань: анотування, складання реферату та 

есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Предмет, завдання візуальної психодіагностики як розділу 

психології. 

Тема 2. Історія розвитку візуальної психодіагностики. 

Тема 3. Фізіогноміка як напрямок візуальної діагностики 

Тема 4. Обличчя. Зони обличчя 

Тема 5. Міміка і емоції. 

Тема 6. Мова тіла. Пантоміміка. Жести. Проксеміка 

Тема7. Прикладні аспекти візуальної діагностики Зовнішність в медицині 

Тема 8. Прикладні аспекти візуальної діагностики Зовнішність при 

соціальних хворобах 

Тема 9. Прикладні аспекти візуальної діагностики. Зовнішність в 

криміналістиці 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. 

К. : Академвидав, 2009. 464 с. 
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2. Зелінська Т.М., Михайлова І.В. Демерс А.Е. 

Практикум із соціальної психології: Навч. посіб. -К.: Каравела, 2012.-232 

с.  

3. Корольчук М. С. Психодіагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

Закл.  К. : Ніка Центр, 2007.   400 с. 

4. Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-тє 

вид. - К.: Каравела, 2013. - 316 с. 

5. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их 

жестам., 2006. Режим доступу: http://loveread.ec/view_global.php?id=2624 

6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: 

Навч. посібник. 3-тє вид. - К.: Каравела, 2012. - 248 с. 

7. Хміляр О. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості 

: [монографія] / О.Ф. Хміляр. – К.: ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 380 

с. 

8. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их 

внешности и поведению: учеб.- метод. пособие. – К. МАУП, 2007. 

9. Кременчуцька М. К., Маркіна С. І. Особистісні чинники схильності 

до брехні та маніпулювання. Габітус. №39. 2022. С.2012-2016. DOI 

https://doi.org/10.32843/2663-5208. 2022.39.38 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. «Актуальні проблеми психології». Наукові праці Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. URL: 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку 

психічної культури. URL: http://psylib.kiev.ua/ 

4. American Psychologist.  Journal of American Psychological Association. 

URL: https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

5. The Journal of Social Psychology. URL: 

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

6. Social Psychologe/ Journal of British Psychological Society. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

7. Journal of Personality and Social Psychology. Journal of American 

Psychological Association. URL: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

8. Science: (AAAS). URL: http://www.sciencemag.org  

9. Taylor & Francis. URL: http://www.informaworld.com  

10. ScienceDirect. URL: www.sciencedirect.com  

11. Маргарита Кременчуцька. Наукові публікації URL: 

https://cutt.ly/GNhaaDS 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами всіх 

видів поточного контролю.  

               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

https://doi.org/10.32843/2663-5208.%202022.39.38
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Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 балів 30 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 5 балів  60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Анотування наукових книг та  

статей 

Есе 

Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Анотування анотація 

Складання реферату реферат 

Підготовка есе есе 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Анотування наукових 

книг та  статей 

2 вміння студента стисло визначати ключові 

позиції, які викладені автором; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Есе 1 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 

висловлювання; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної 

мови. 

Практичне  завдання 1 Самостійність та змістовність виконання 
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практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості 
 

Силабус курсу 
 

ПСИХОСОМАТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ  
 
Обсяг 5 кредитів (150) 
Семестр, рік 
навчання 

1 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце Середа 9.30, 11.20;  
zoom за посиланням: Платформа zoom  

Викладач (-і) Ольга Литвиненко 
Контактний 
телефон 

 

E-mail o.lytvynenko@onu.edu.ua 
Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 
Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 15.00 -16.00 Платформа 

zoom  
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та 

електронну пошту  
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психосоматика та психокорекція» 
вивчає основні етапи розвитку психосоматики; аналізує 
методологічні основи теорій формування та моделей 
психосоматичного розладу; вивчає особливості прояву 
психосоматичних розладів у окремої людини та в сімейних 
системах; вивчає основні принципи та способи роботи з 
психосоматичним клієнтом. 

Місце дисципліни 
освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета курсу:  забезпечення студентів системою теоретичних знань в області 
психосоматики, виступаючої як одна з основних соціально 
значущих галузей сучасної клінічної психології, для підготовки 
до професійної діяльності у сфері «людина - людина»; 
ознайомити майбутніх психологів із знанням про принципи та 
основні механізми взаємовпливу тілесного та психічного в 
людині, навчитися відслідковувати психогенез соматичних 
захворювань та роль тілесних дисфункцій у виникненні та 
розвитку психологічних проблем 

Завдання 
дисципліни:  

1. Сформування у студентів наукового уявлення про 
психосоматику як галузі клінічної психології, основних видах 
психосоматичних розладів і механізмах їх формування. 
1. Вивчення теорій психосоматогенеза. 



2. Формування уявлень про види психосоматичних розладів. 
3. Сформування навичек постановки дослідницьких завдань у 
сфері визначення ролі і ступеня впливу психологічного чинника 
на виникнення і перебіг соматичної патології. 
4. Володіння про методи діагностики і корекції 
психосоматичних розладів, їх психопрофілактики . 
Формування навички постановки дослідницьких завдань в 
області психосоматики 

Компетентності:  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК11  Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК12 Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати 
методи когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану. 
СК6 Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження. 
СК8 Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 
СК9 Здатність здійснювати просвітницьку та 
психопрофілактичну відповідно до запиту. 
СК11  Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Очікувані 
результати:  

 ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 
їх розв’язання  
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань  
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки за результатами власних досліджень і аналізу 
літературних джерел. ПР5. Обирати та застосову 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання  
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного 
процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних 
особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій  
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога 



 ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 
(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 
супервізії 
ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів 
психічної діяльності людини, що визначаються у загальній, 
віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній 
психології, етнопсихології 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і 
методи 
навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (_16 год.) та практичних (34_год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів (100 год.). 
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється наступними 
методами:  
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 
методи навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
- наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, 

демонстрація; 
- методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові 
ігри, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату та 
есе, підготовку презентацій. 

Зміст 
навчальної 
дисциплін
и  

Тема 1. Історія психосоматичної медицини та сучасні теорії.    
Тема 2. Принципи психосоматичної терапії 
Тема 3. Формування психосоматичної структури особистості в 
онтогенезі. 
Тема 5. Депресія, соматизований і іпохондричний розлад 
Тема 6. Соматоформні вегетативна дисфункція 
Тема 7. Розлади харчування і сну 
Тема 8. Сексуальні дисфункції 
Тема 9. Соматогенні психічні розлади 
Тема 10. Розлади особистості у соматично хворих 
Тема 11 Сім'я як система. Сімейний симптом і сімейна криза. 
Тема 12 Психосоматичні розлади у дітей 
Тема 13 Діагностика і лікування психосоматичних хворих 
Тема 14 Застосування психодіагностичних в проективних  методів в 
процесі психокорекції. Психокорекція дітей. 
Тема 15 Основні напрямки корекційної роботи з дітьми з аутизмом з 
ДЦП та їх родиною, з онкологією та їх родиною. 

Перелік 
рекомендо
ваної 
літератур
и  

1. Воронов М. Психосоматика, 2004. Режим доступу: 
https://booksmed.info/psixiatriya-psixologiya/1866-psixosomatika-voronov-
prakticheskoe-rukovodstvo.html 
2. Кулаков С.А. Основы  психосоматики, 2003. Режим доступу: 
https://kingmed.info/knigi/Psihiatria/book_1674/Osnovi_psihosomatiki-
Kulakov_SA-2003-pdf 



3. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия. 
Практическое руководство, 2005. Режим доступу: 
https://studfile.net/preview/460394/ 
4. Тхостов А. Ш. Психология телесности., 2002. Режим доступу: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/thost/index.php 
5. Хомуленко Т.Б. Основи психосоматики: навч.-метод. посіб., 2009. 
Режим доступу: 
https://books.google.bg/books?id=xhD9CQAAQBAJ&printsec=frontcover
&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
6. Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия, 2006. 
Режим доступу: https://booksmed.info/psixiatriya-psixologiya/2088-
semejnyj-diagnoz-i-semejnaya-psixoterapiya-yejdemiller-uchebnoe-
posobie.html 
7. Alexander F. Psychosomatic Medicine: Its Principles and Applications. 
W. W. Norton & Company, 1965. 304 p. 
8. Ammon G. Psychoanalysis and Psychosomatics. New York: Springer, 
1979. 
9. Bräutigam W., Paul C., Von Rad M. Psychosomatische Medizin : Ein 
kurzgefaßtes Lehrbuch. Thieme Georg Verlag, 2997. 428 p. 
10. Meneghetti A. La psicosomatica nell'ottica ontopsicologica. Psicologica 
Editrice, 2008, 219 p. 
11. Peseschkian N. Positive Psychosomatics. AuthorHouseUK, 2016, 654 p. 
12. Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology. Clinical 
Applications // Editors:  E. Messias, H. Peseshkian, C. Cagande. – 
Switzerland: Springer Nature Switzerland AG,  2020. 
13. Додаткова 
14. 1. Іваненко Б. Психосоматичні аспекти функціонування психіки / Б. 
Іваненко // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2009. - Вип. 
13. - С. 151-158. - Бібліогр.: с. 157-158.  
15. 2. Основи психосоматики [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Схілноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 144 назви. 
16. 3.Червинська О. М. Психосоматика. Психосоматичні розлади. 
Психосоматичний підхід [Електронний ресурс] / О. М. Червинська // 
Укр. наук.-мед. молодіж. журн. - 2013. - № 2. - С. 70-72. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2013_2_21 
17. 4.Remmers, A. (2021). What Does Our Body Tell Us in Therapy?. “The 
Global Psychotherapist”, Vol. 1, No.2, pp. 41-44. 
18. 5.Seligmann, M.E.P. The Effectiveness of Psychotherapy. The 
Consummer Reports Study. American Psychologist. 50, 965-974, 1995. 
Електронні інформаційні ресурси 
1. Актуальні проблеми психології». Наукові праці Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. Режим доступу: 
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку 
психічної культури. Режим доступу: http://psylib.kiev.ua/ 



4. American Psychologist.  Journal of American Psychological Association. 
Режим доступу: https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

5. Journal of Personality and Social Psychology. Journal of American 
Psychological Association. Режим доступу: 
https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

6. Science: (AAAS). Режим доступу: http://www.sciencemag.org  
7. Taylor & Francis. Режим доступу: http://www.informaworld.com  
8. ScienceDirect. Режим доступу: www.sciencedirect.com   

 
ОЦІНЮВАННЯ 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 
контроль.  

Поточний контроль проводиться з метою вивчення рівня підготовленості 
студента з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 
конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних 
занять (лекції, практичні заняття) та при виконанні самостійної роботи. 

Об’єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях; 
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на семінарських 

заняттях; 
програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: складання реферату та есе, підготовку доповідей. 
Форма підсумкового контролю  - залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума 
балів за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 
результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 
повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати 
відповідну кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, 
проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове 
завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з 
дисципліни. 

 
 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод  Форма Бали Максимум 
Усний контроль  опитування 3 балів 45 
Практичний контроль  Робота на 

практичних заняттях  
3 балів 45 

Індивідуальне самостійне 
завдання  

Презентація 
Реферат 
Есе 

10 балів 10 

Залік   100 

 



Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 
Презентація Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 

самостійної роботи. Тему та строк 
виконання обговорює з викладачем.  

 

Реферат Реферат 
Підготовка есе есе 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 
балів  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 5 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови.  

Підготовка есе 2 здатність продемонструвати розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній 
проблемі висловлювання; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови.  

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана.  

Політика щодо 
академічної 
доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова  
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 
dobrochesnost.pdf. 
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 



оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.  

Політика щодо 
відвідування та 
запізнень:  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана  

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках.  

Поведінка в 
аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та взаємодопомоги.  
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я 
Обсяг 4 кредити  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 3  рік навчання 

Дні, час, місце Платформа zoom 

 

Викладач (-і) Євгенія Базика  

Контактний 

телефон 

 

Е-mail evgenija.bazyka@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 17-18,  середа 13-14 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет 

вивчення 

дисципліни  

є психічне та психологічне здоров’я у контексті сучасних теорій та 

методології психології здоров’я як науки, система організації 

здорового способу життя 

Місце дисципліни  

в освітній 

програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. є засвоєння здобувачами теоретичних знань, формування цілісного 

уявлення про здоров’я людини та його фізичну, психологічну, 

соціальну, духовну складову та навичок здорового способу життя. 

Завдання 

дисципліни: 

 

- сформувати базові світоглядні уявлення про здоровий спосіб життя; 

- сформувати цілісне та особистісне ставлення до власного здоров’я 

та здоров’я навколишніх; 

- висвітлити науково-теоретичні основи професійного підходу до 

збереження фізичного та психічного здоров’я клієнтів під час 

психологічної практики; 

- сформувати у здобувачів навички організації просвітницької 

діяльності в сфері збереження здоров’я; 

- організовувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та 

розширення наукових знань в сфері охорони здоров’я. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
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системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК12. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Очікувані 

результати 

 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 

(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__26___ год.) та практичних 

(_14____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_80_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

Словесні: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції з аналізом 

конкретних ситуацій, розповідь, пояснення, бесіда, інструктаж, 

дискусія, диспут, обговорення проблемних ситуацій.  

Наочні: мультимедійні презентації 

Практичні: розв’язання проблемних задач; практичні роботи; 

тестові завдання, тренувальні вправи, колоквіуми; диспути. 

       Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання рефератів, 

складання опорних конспектів, складання тезаурусу за темою, 

тренувальних вправ, написання звітів, доповіді. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Здоров’я людини в контексті психології.  

Тема 2. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. 

Тема 3. Фактори підвищення рівня психічного здоров’я.  

Тема 4.Принципи забезпечення психічного здоров’я особистості. 

Тема 5. Здоровий спосіб життя та його компоненти. 

Тема 6. Дослідження здорового способу життя. Психодіагностика стану 

здоров’я особистості. 

Тема 7.Стрес та депресія. 

Тема 8. Психологічна складова психічного та соціального здоров’я 

Тема 9. Психологія професійного довголіття  

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Білявський Г.О. Основи екології. Навчальний посібник. – К.: 

Либідь,  2016. – 408 с. 

2. Галецька І. Сосоновський Т.  Психологія здоров’я: теорія і 
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практика. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 338 с.   

3.    Голінько, В. І. Валеологія. Основні засади здорового способу 

життя: навч. посіб. / В. І. Голінько та ін.; Національний гірничий ун-т. - 

Д. : НГУ, 2015. 

4. Загальна теорія здоров'я і здоров'я збереження: колективна 

монографія. - Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017.   

5.   Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я 

людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту 

ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с. 

6. Основи медичних знань. Петриненко Т.В.- Підручник.-К.: 

Медицина.- 2017.-248 с. 

7. Тимофієва М.Ф., Двіжона О.В. Психологія здоров'я  : навч. 

посіб. Чернівці : Книги - ХХІ, 2009.  295 с.   

8.   Толкунова І.В., Гринь О.Р., Смоляр І.І., Голець О.В. Психологія 

здоров’я людини/за ред. І.В.Толкунової.-Київ: 2018.-156 с 

9.   Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : 

навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. 

Вольнова. – К. , 2012. – 275 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

Міністерство охорони здоров’я України – http://www.moz.gov.ua. 

Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua. 

Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського – www.nbuv.gov.ua. 

elibrary.kubg.edu.ua 

www.kspu.edu 

www.yakaboo.ua 

valeolog.net 

westudents.com.ua 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
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від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  2 бали 20 

Практичний контроль Робота на практичних заняттях 2  бали 15 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Реферат 

Доповідь  

Опорні конспекти, тезаурус 

Звіт 

10 балів 10 

Підсумковий контроль 

(Іспит) 

    40 

Всього     100 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка опорних 

конспектів, тезаурусу 

опорні конспекти, 

тезаурус 

Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  Доповідь  доповідь 

Складання реферату реферат 

Написання звіту звіт 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим 

к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Опорні 

конспекти, 

тезаурус 

2 вміння студента стисло визначати ключові позиції, які викладені 

автором; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної мови. 

Доповідь 3 вміння студента стисло визначати ключові позиції, які викладені 

автором; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Звіт 3 здатність самостійно опрацювати частину програмного 

матеріалу, систематизувати, узагальнити, закріпити та практичне 

застосувати ці знання із навчального курсу. Обґрунтовувати 

власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень. 

 Критерії оцінювання під час іспиту 
 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів. 
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15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
Політика 

щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) здобувача до 

декана   

Політика 

щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Кодекс 

академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та 

має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою 

право змінити тему завдання. 

Політика 

щодо 

відвідування 

та запізнень: 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних причин 

(напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, стажування за 

академічною мобільністю та ін.) навчання може відбуватись дистанційно 

в он-лайн формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні 

пристрої 

Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних заняттях 

за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні завдання 

вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в аудиторії 

на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, взаємо підтримки та  

взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 
 

Силабус курсу 
 

ПСИХОЛОГІЯ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Обсяг 3,5 кредити (105) 
Семестр, рік 
навчання 

1І семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце  
Платформа zoom 

Викладач (-і) Базика Євгенія 
Контактний 
телефон 

 

Е-mail evgenija.bazyka@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 17-18, середа 13-14 Платформа 

zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, месенджери  та  

електронну пошту 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни  

Особливості розвитку людини періоду дорослості. 
Психологічні характеристики психологічної  зрілості людини 
періоду дорослості. 

Місце дисципліни  в 
освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу Полягає у висвітленні періоду дорослості як процесу, який 
характеризується високою індивідуальною варіативністю. 
Ознайомлення здобувачів з сучасними напрямками дослідження 
психологічної зрілості особистості, що посприяє можливості 
бути активним суб’єктом свого життя. 

Завдання дисципліни: 
 

- Ознайомити з періодом дорослості як взаємовпливом багатьох 
факторів: біологічних, соціокультурних і власне 
психологічних. 

- Надати уявлення про комплексний підхід до аналізу основних 
закономірностей розвитку дорослої людини. 

- Розкрити сутність феномену психологічної зрілості 
особистості, її структуру та показники. 

- Ознайомити з основними  напрямками дослідження 
психологічної зрілості особистості. 

- Висвітлити специфіку психічного розвитку людини на етапах 
ранньої, середньої та пізньої дорослості;  

- Виробити у здобувачів ряд умінь та навичок застосування 
набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, 
активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього 
фахівця. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
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застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.   
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних явищ. 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Очікувані результати 
 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань 
ПР15. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 
цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи 
навчання 
 

Курс буде викладений у формі лекцій (__24___ год.) та практичних 
(_12____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_69_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 

Словесні: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекція розповідь, 
пояснення, бесіда, інструктаж, дискусія, диспут, обговорення 
проблемних ситуацій.  

Наочні: мультимедійні презентації 
Практичні: практичні роботи;  диспути, робота з тестовими 

методиками. 
      Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату, 
доповіді та практичних завдань, звітів, тезаурусу. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни  
 

Тема 1.  Співвідношення понять «дорослість» та «зрілість». Особливості 
розвитку в період дорослості 
Тема 2. Особистісна зрілість у класичній та некласичній психології. 
Феноменологія зрілості 
Тема 3. Специфічні проблеми періодизації індивідуального розвитку 
дорослої людини 
Тема 4. Особливості психології ранньої дорослості (від 20 до 40 років) 
Тема 5. Особливості психології середнього дорослого віку (від 40 до 60 
років)  
Тема 6. Особливості психології пізньої дорослості (від 60 років) 
Змістовий модуль 3. Кризи дорослого віку як рушійні сили 
саморозвитку  
Тема 7. «Життєва криза» як феномен внутрішнього світу дорослої 
людини  
Тема 8. Ознаки, типологія та вікові особливості криз дорослості 
Тема 9. Рефлексія особистісної зрілості у технологіях саморозвитку. 

Перелік  
рекомендованої 
літератури 

1. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Д  Психологія дорослості з 
основами геронтопсихології. Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів / Т.М. Дзюба, О.Г. Коваленко; за ред. проф. 
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В. Ф. Моргуна. – П., 2013. – 172 с.  
2. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-

моделюючий підхід. Монографія / С.Д. Максименко. – К.: Видавничий 
дім «Слово», 2013. – 592 с.  

3. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистості / 
С.Д. Максименко // Психологія особистості: Хрестоматія: навч. посіб. / 
Мельничук О.Б., Пасічняк Р.Ф., Вольнова Л.М. та ін. – К.: НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с 

4. Психологія розвитку та успіху особистості /Навчальний посібник 
/ Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2019. 488 с 

5. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник 
розвитку особистості: монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – 
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 276с.    

6. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. 
Вікова психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,  2012. – 
376 с.  

7. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 

8. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості: 
підручник / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. 
ун-ту, 2020. – 261 с. 

9. Титаренко Т.М., Ларіна Т.О. Життєстійкість особистості: 
Соціальна необхідність та безпека / Т.М. Титаренко, Т.О. Ларіна. – К.: 
Марич, 2009. – 76 с.  

10. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. 
Тренінг. – Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 232с. 

Електронні інформаційні ресурси 
1. http://nbuv.gov.ua  
2. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
3. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 
4. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 
Усний контроль опитування  4 бали 60 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5  балів 30 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Опорні конспекти, тезаурус 
Реферат 
Доповідь  

 2 бали 
 3 бали 
 3 бали 

10 
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Практичне завдання  2 бали 
Залік (бали)   100 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка опорних 
конспектів, тезаурусу 

опорні конспекти, 
тезаурус 

Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  Доповідь  доповідь 
Складання реферату реферат 
Практичне завдання звіт 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 
балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Опорні 
конспекти, 
тезаурус 

2 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування й 
посилань на джерела; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Доповідь 3 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне 
завдання 

2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

 

 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
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При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємо підтримки та  взаємодопомоги. 

 



Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 
 

Силабус курсу 
  

ІНТЕГРАТИВНА ТЕРАПІЯ ТВОРЧИМ САМОВИРАЖЕННЯМ 
Обсяг 4 кредити (105 годин)) 
Семестр, рік 
навчання 

6 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце ……………………………………… 
 Платформа zoom  

Викладач (-і) Артюхіна Наталія  
Контактний 
телефон 

 

E-mail n.artiukhina@onu.edu.ua  
Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 
Консультації Онлайн – консультації.  Понеділок  15.00 -16.00  

Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та електронну 

пошту  
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 
дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  можливості 
інтеграційного використання арт-терапевтичних заходів для 
гармонізації психічного стану особистості через розвиток 
здатності самовираження та самопізнання. 

Місце дисципліни 
освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета курсу:  Мета курсу - поглиблення знань студентів у теоретичних та 
практичних питаннях арт-терапії, в її процесуальних 
характеристиках та в можливості інтеграції методів, для 
підвищення ефективності діяльності в області психологічної 
корекції й розвитку особистості. Основна увага при вивченні 
курсу приділяється розкриттю можливостей інтеграції арт-
терапевтичних заходів для вирішення широкого кола 
психолого-соціальних завдань - в лікувальних і освітніх 
установах, в центрах психолого-соціальної допомоги 
населенню. Ці завдання пов'язані зі збереженням й 
відновленням психічного здоров'я населення, розвитком 
інтелектуального та емоційно-морального потенціалу людей, з 
найбільш ефективнішою профілактикою та вирішенням 
конфліктних ситуацій, для більш глибокого розуміння самого 
себе та підвищення потенціалу власної життєтворчості 
особистості.   



Завдання 
дисципліни:  

- поглиблене ознайомлення студентів  з методами 
інтегративної арт-терапії та можливостями її використання  у 
роботі з різним віковим контингентом. 

-  ознайомити студентів з важливістю ролі арт-терапевта 
та його завданнями на кожному з етапів інтегративного арт-
терапевтичного процесу; 

- формувати у студентів здатність до критичного аналізу 
результатів інтегративної арт-терапевтичної практики та оцінки 
її ефективності; 

-  вчити студентів стратегіям і методам профілактики й 
корекції особистісних проблем за допомогою аналізу 
символічних змістів художніх образів, створюваних в ході 
інтегративної терапії творчим вираженням; 

- формувати у студентів навички роботи з символічним 
контекстом та розвивати внутрішню чутливість до латентних 
(несвідомих) змістів психічних образів; 

- сприяти розвитку навичок роботи з символічним змістом 
власної психіки та навичок самодопомоги, які у подальшому 
можливо використовувати у власній професіональній 
діяльності.  

Компетентності:  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК11.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати 
методи когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану 
СК8.Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову): 
СК9.Здатність здійснювати просвітницьку та 
психопрофілактичну відповідно до запиту: 
СК13.Здатність визначати й пояснювати психологічні 
механізми формування, функціонування та розвитку психічних 
явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та 
фактори, що диференціюють характер їх індивідуального 
функціонування та розвитку.  

Очікувані 
результати:  

ПР1.Аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 
їх розв’язання; 
ПР13.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності; 
ПР18.Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 
(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 
супервізії; 



ПР19.Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування методів когнітивної та емоційної регуляції власної 
діяльності, фізичного та психічного стану.  

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 
навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__24___ год.) та 
практичних (_12____год.) занять, організації самостійної 
роботи здобувачів (_69_год.). 
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними методами:  
 У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 
наступні методи навчання: 
- словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
- наочні методи:  ілюстрації, демонстрація; 
- методи формування практичних умінь і особистісних 
якостей: підготовка практичного заняття, виконання 
тренувальних завдань, розв'язання творчих завдань. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: підготовка 
практичного заняття, написання есе та створення ОКЛ. 

Зміст навчальної 
дисципліни  

 Змістовий модуль 1. Системний опис інтегративного арт-
терапевтичного процесу. 

 Тема 1. Основні концепції процесу інтегративної терапії 
творчим самовираженням. Структурні та функціональні 
характеристики психотерапевтичних відносин. 

Тема 2. Основні етапи інтегративного арт - терапевтичного 
процесу і завдання арт-терапевта на кожному з них. 

Тема 3. Основні фактори психотерапевтичного впливу в  
інтегративній терапії творчим самовираженням. 

Тема 4. Організація діяльності інтегративної терапії творчим 
самовираженням. 

Змістовний модуль 2. Види арт-терапевтичної роботи в 
інтегративному форматі використання. 

Тема 5.  Особливості індивідуальної   роботи з інтегративної 
терапії творчим самовираженням. 

Тема 6. Групова форма інтегративної терапії творчим 
самовираженням. ЇЇ можливості.  Відмінності групової роботи 
від індивідуальної. 

Тема 7. Структура групової сесії інтегративної терапії творчим 
самовираженням. Форми групової роботи. 

Тема 8. Можливості застосування  інтегративної терапії творчим 
самовираженням в різних галузях психологічної практики. 

Перелік 
рекомендованої 
літератури  

1. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для 
студентів. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 
2013. - 150 с. 
2. Калька Н., Ковальчук З. Практикум з арт-терапії: навч.-
метод. посібник. Ч. 1. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 232 с. 
3. Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології / під 
ред. О. Тіунової, Т. Шейкіної. Випуск 5. Київ-Тернопіль: 
ЕЕАТА, 2018. 200 с.  



4. Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології / під 
ред. О. Тіунової. Випуск 6. Київ–Львів–Тернопіль: ЕЕАТА, 
2019. 224 с 
5. Герман Н.І., Горобець Т. В. Казкотерапія як один із 
методів практичної діяльності психолога. Методичний посібник 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Черкаси: Вид. від. Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 2015. 142 с. 
6.      Buchalter S. Art Therapy and Creative Coping Techniques for 
Older Adults (Arts Therapies), Jessica Kingsley Pub (July 15, 2015), 
328 pages.  
7.    Crenshaw D. A., Stewart A.L., Brown S. Play Therapy: A 
Comprehensive Guide to Theory and Practice (Creative Arts and 
Play Therapy) (February 22, 2016), 556 pages.  
8.    Crenshaw D.A., Brooks R, Sam Goldstein S. Play Therapy 
Interventions to Enhance Resilience (Creative Arts and Play 
Therapy) (May 4, 2015), 251 pages. 
9. Julia Cameron The Artist's Way Workbook. Souvenir Press, 2020, 
176p. 
10.    Jung С. , von Franz M-L, Henderson J. L.,  Jaffé A, Jacobi J. 
Man and His Symbols. Random House Publishing Group. 2012. 585 
pages. 
 11.     King P.Train Your Empathy: How to Cultivate the Single 
Most Important Relationship Skill. Big Mind LLC (September 11, 
2022). 207 pages 
12.    Malchiodi C. A., Crenshaw D.A. What to Do When Children 
Clam Up in Psychotherapy: Interventions to Facilitate 
Communication (Creative Arts and Play Therapy), The Guilford 
Press; 1st edition (June 30, 2017), 247 pages. 
13.    Malchiodi C.A., Crenshaw D.A. Creative Arts and Play 
Therapy for Attachment Problems. The Guilford Press; Reprint 
edition (July 22, 2015),  303 pages.  
14.    Malchiodi C.A., Perry B.D. (Foreword) Creative Interventions 
with Traumatized Children (Creative Arts and Play Therapy), The 
Guilford Press; Second edition (August 9, 2021),364 pages.  
15.   Robertson D. Stoicism and the Art of Happiness: Practical 
Wisdom for Everyday Life (Teach Yourself) Paperback – November 
27, 2018, 256 pages 
16.   Susan I Buchalter 250 Brief, Creative & Practical Art Therapy 
Techniques: A Guide for Clinicians and Clients  PESI Publishing & 
Media (October 5, 2017) , 218 pages. 
17.   Tredwell  D. Trauma Focused Art Therapy: TFAT Thesis by 
Darcie Tredwell. Independently published. Paperback – Dec 7 2020, 
126 pages. 
18.    Trenton N. The Art of Self-Therapy: How to Grow, Gain Self-
Awareness, and Understand Your Emotions (The Path to Calm) 
Paperback – July 18, 2022,189 pages.  
Електронні інформаційні ресурси 
Простір арт&терапії: образи, проблеми, ресурси. Матеріали 
конференцій: 
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/art-conf-07.pdf 
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/art-conf-09.pdf 



https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/art-conf-20.pdf 
інтерпретація проективної методики "Неіснуюча тварина" 
 https://dytpsyholog.com/2015/02/18/ - 
Арт-терапія: види роботи з дорослими, опис і техніки 
https://mozilla-team.org.ua/art-terapiya-vidi-roboti-z-doroslimi-
opis-i-texniki/   
  

 
ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 
всіх видів поточного контролю.  

Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне 
завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою.	

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод  Форма Бали Максимум 
Усний контроль  опитування 5 балів 30 
Практичний контроль  Робота на 

практичних заняттях  
5 балів 60 

Індивідуальне самостійне 
завдання  

Есе 
Практичне завдання 
ОКЛ 

10 балів 
 

10 

Залік(бали)   100 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи 
контролю 

Строки здачі завдань 

Виконання 
практичного завдання  

Звіт Студент обирає на вибір одну з форм 
самостійної роботи. Тему та строк 
виконання обговорює з викладачем.  

 

Підготовка есе есе 
Складання опорних 
конспектів   

ОКЛ 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-
сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 Есе 3 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 
висловлювання; продемонструвати дотримання 



лексичних, фразеологічних, граматичних і 
стилістичних норм української літературної 
мови.  

 Практичне  
завдання 

5  Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям. 

ОКЛ 2  Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид 
навчально-методичного посібника, в якому у 
стисло і системно викладено основний 
теоретичний матеріал у формі основних понять і 
положень, що структурно й логічно пов’язані 
між собою. Дані поняття та положення є лише 
опорними сигналами, вони вимагають пояснень і 
визначень, що мають записати студенти під час 
лекції. Його ведення сприяє системному і 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 
дозволяє простежити структурні зв’язки між 
різними поняттями, положеннями, концепціями, 
проблемами, теоріями тощо. Кожен студент 
повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому 
записи власноруч. Під час аудиторної роботи з 
ОКЛ студенти записують основні тези лекції та 
пояснення викладача у визначеному в конспекті 
полі. Під час самостійної роботи рекомендується 
доповнити записи лекції та завершити виконання 
завдань, що були зазначені в Робочій програмі та 
ОКЛ. 2 бали нараховуються студентам, які в 
повному обсязі самостійно і творчо опрацювали 
всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 
1 бал нараховується студентам, які опрацювали 
лише окремі питання лекції і не достатньо вільно 
володіють її змістом. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання 
 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 
академічної 
доброчесності:  
 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 



Політика щодо 
відвідування та запізнень: 
 
 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 
 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

 

 

 



 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології  
 

Силабус курсу 
 

МЕДІАПСИХОЛОГІЯ 
 

Обсяг 3,5 кредити  (105) 
Семестр, рік 
навчання 

2 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце __________ 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Порпуліт Олена, Єлесіна Марина  
Контактний телефон  
Е-mail porpulit@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, електронну пошту, Google 

Class 
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Персонологія» вивчає теоретичні підходи та 
концепції в галузі медіапсихології; з’ясовує аспекти формування і 
становлення медіакомпетентності та медіаімунітету 
(медіазахищеності), сприяє виробленню навичок і умінь 
використання медіа методик і технологій у дослідницькій та 
професійній діяльності. 

Місце дисципліни  

в освітній 

програмі 

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору.. 

Мета  курсу Формування знань і умінь з основ медіапсихології; продукування 
системи знань про психологічні особливості інформаційного 
суспільства, про виклики й ризики перехідного періоду; генерування 
навичок й вмінь медіакомпетентності та медіаімунітету 
(медіазахищеності). 

Завдання 

дисципліни: 

 

– навчитися застосовувати медіапсихологічні рефлексивні 
технології спілкування у процесі безпосередньої професійної 
діяльності та під час виступів у засобах масової комунікації; 

– вміти здійснювати психологічний аналіз текстів, формування 
практичних навичок використання медіапродуктів у діяльності 
спеціалістів психологічного фаху; 

– вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної 
медіаінформації;   

– здійснення перевірки і класифікації джерел інформації; 
– визначення сутності медіакомпетентності;  
– вивчення впливу різних медіазасобів на процеси соціалізації, 

соціальної адаптації, соціальної взаємодії та можливих наслідків 
їх негативного впливу. 

Компетентності – ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 



 

застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
– ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій;  
– здатність бути критичним і самокритичним; 
– ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним;  
– СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 
Очікувані 

результати 

 

– ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 
вирішення професійних завдань; 

– ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово 
для фахівців і нефахівців; 

– ПР15. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

– ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям 
у професійній та громадській діяльності. 

 
ОПИС КУРСУ 

 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних (12 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (69 год.).  
При викладанні дисципліни використовуються словесні методи навчання, 
наочні методи навчання. Головним словесним методом навчання є лекція. 
Під час проведення лекцій використовуються наступні методи навчання:  
– пояснювально-ілюстративний метод  або  інформаційно-

рецептивний;   
– репродуктивний  метод (відтворення інформації у вигляді наукових 

доповідей, конспектів першоджерел),  
– метод проблемного викладу;  
– частково-пошуковий, або евристичний метод.  
Під час практичних занять використовуються методи: метод проектів, 
творчі вправи, ділові ігри, виконання практичних завдань, дискусії, 
виступ-доповідь.  
Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: підготовка і демонстрація презентації-доповіді, 
написання реферату, написання есе, виконання практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО МЕДІАПСИХОЛОГІЇ. 
МАСМЕДІА І КУЛЬТУРА  
Тема 1. Предметне поле медіапсихології.  
Тема 2. Методи медіапсихології.  
Тема 3. Історія становлення та розвиток масмедіа. Масмедіа як 
психологічний феномен.  
Тема 4. Фактор культури у медіапсихологічних дослідженнях.   
Тема 5. Психологічне дослідження медіакультури.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДІА. 
Тема 6. Масмедіа як інструмент маніпуляції та засіб медіатерапії.  
Тема 7. Аналіз сучасних досліджень у галузі медіаефектів.  
Тема 8. Медіаосвіта як проблема медіапсихології.  
Тема 9. Медіаімунітет та медіакомпетентність як умови ефективної 
поведінки та інформаційної безпеки особистості в сучасному медіасвіті.  

Перелік  1. Зражевська, Н. (2021). Теорія медій та суспільства. Київ: [Київ. 



 

рекомендованої 

літератури 
ун-т ім. Б. Грінченка], 192 с. 

2. Медіаосвіта та медіа грамотність (2013). Київ, 358 с. 
3. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів 

(2019). Ред. В. Ф. Іванов. Київ: Академія української преси, Центр 
вільної преси, 100 с. 

4. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід 
(2010). Ред. Л. А. Найдьонова, О. Т. Баришпольц. Київ: Міленіум, 
440 с. 

5. Медіаосвіта та медіа грамотність (2012). Ред.-упор. В. Ф. Іванов, 
О. В. Волошенюк. Київ: Центр вільної преси, 352 с. 

6. Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього 
просторів (2014). Ред. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська. Київ: 
Міленіум, 250 с. 

7. Порпуліт, О. (2022). Демонстрація підлітками девіантної 
комунікативної поведінки в соціальних мережах. Science and 

Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, Х (49), 
267, 37-40. 

8. Порпуліт, О. (2017). Просторово-часові орієнтири інформаційної 
доби. Slovak international scientific journal, 11, 42–47. 

9. Porpulit, О. (2021). The phenomen of media continuum. Держава та 
регіони. Серія: Соціальні комунікації, 4(48), 10-17. 

Електронні інформаційні ресурси: 
10. https://link.springer.com/  (доступ до електронних ресурсів 

видавництва Springer. (англ., нім.), що містить архіви провідних 
світових періодичних видань з психології, соціальних комунікацій, 
журналістики тощо) 

11. https://journals.sagepub.com/action/showPublications (періодичні 
видання гуманітарного спрямування) 

12. Інтернет-портал Media Sapiens 
13. Онлайн ігри «Медіаграмотна місія» та «Медіаграмотність для 

громадян» http://irex.mocotms.com/ 
14. Бібліотека медіа-грамотності від Академії української преси 

Академія української преси на власному сайті зробила добірку 
книг та презентацій з медіа освіти та рівності у медіа, з питань 
верифікації даних, посібники з журналістської етики та багато 
інших цікавих матеріалів. Загалом, у бібліотеці від АУП кожен 
медійної грамотності. У бібліотеці можна знайти підручники з 
гендерної може знайти інформацію про той аспект медіа 
грамотності, що найбільш цікавить. 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

  
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  заняття)  
та при виконанні самостійної роботи. 

Об’єктом поточного оцінювання є: 
– програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
– питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
– програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою програмою та 

включає: реферати, презентації, практичні завдання, есе. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  



 

Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

. 
Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали Максимум 
Усний контроль Опитування  3 балів 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  60 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Есе 
Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Підготовка есе есе 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

 Вид Максим 
кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  3 Відповідність змісту доповіді студента та/або оригінальність 
візуального представлення відповідному навчальному 
матеріалу. 

Реферат 3 Здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 
теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела. 

Практичне  
завдання 

2 Самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

Есе 2 Здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 
спроможність розкрити проблемні питання, основні тези, 
сформулювати висновки обґрунтовано, продемонструвати 
творчий підхід у розкритті проблематики, дотримуватися 
лексичних, граматичних та стилістичних норм української 
літературної мови. 

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-



 

dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватися правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ PR 
 

Обсяг 4 кредити  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 3  рік навчання 

Дні, час, місце _____________ 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Анастасія Курова 

Контактний телефон  

Е-mail a.kurova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації.  
Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психологія PR»  вивчає базові категорії 
і поняття науки психологія паблік рілейшнз, психологічні 
аспекти PR-_діяльності, основні психологічні закономірності, 
механізми, фактори, умови, які сприяють її ефективності. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Формування системи компетентностей щодо психологічного 
забезпечення діяльності у сфері Паблік Рілейшнз. 

Завдання дисципліни: 
 

- сформувати знання з основних понять та категорій, 
інститутів ПР та методів впливу на громадську думку; 
- забезпечити формування компетенцій з вивчення 
основних складових стратегічного плану ПР програми, 
основних принципів комерційного, антикризового та 
політичного ПР; 
- відпрацювати навички здійснення аналізу умов, добору 
моделі та побудови іміджу (індивідуального, корпоративного, 
політичного) з урахуванням психологічних особливостей.  
 

Компетентності ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
 ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 
різних джерел. 
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
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результати, формулювати аргументовані висновки та 
рекомендації. 

Очікувані результати 

 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 
вирішення професійних завдань. 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, 
формулювати аргументовані висновки 
ПР8. Презентувати результати власних досліджень 
усно/письмово для фахівців і нефахівців. 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__16_ год.) та практичних (__24 
год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_80_ год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 
методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, дискусії, підготовка презентацій і 
здійснення виступів перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату та 
есе, підготовку презентацій, розв'язання творчих та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Загально-психологічні основи ПР-діяльності. 
Тема 2. Основні моделі ПР-комунікацій. 
Тема 3. Сутність ПР-технологій. 
Тема 4. Психологія позитивного іміджу організації. 
Тема 5. Практичні аспекти антикризового ПР. 
Тема 6. Психологічні моделі політичного іміджу. 
Тема 7. Організація ПР-кампаній. 
Тема 8. Психологія пропаганди. 
Тема 9. ПР в системі управління. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Акайомова А. Політичний імідж та основні його характеристики. 
Політичний менеджмент. № 5. 2009. С. 29 – 35. 
2. Балабанова Л.В., К.В. Савельева. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. 
Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 528 с.  
3. Захарчин Г.М. Корпоративна культура. Навчальний посібник ; 
Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2011. 315 с.  
4. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, 
практика. Підручник, 2-ге вид. доп. Київ : Видавничий дім «Скарби», 
2001. 400 с.  
5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Зв'язки з громадськістю. Наукові 
основи, методика, практика : Підручник. 3-тє вид. доп. і 35 перероб. 
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Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 831 с.  
6. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. 
І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с.  
7. Куліш А.П. Практика PR по-українському : Підручник. Київ : 
Адеф-Україна, 2005. 336 с.  
8. Мироненко В.В. Вимірювання ефективності PR-діяльності: 
варіативність критеріїв та підходів. Communications and Communicative 
Technologies. Вип. 20. 2020. С. 107 – 115.  
9. Москаленко В.В. Психотехнології створення ефективного 
політичного іміджу. Вісник Харківського національного університету. 
Серія Психологія. 2014. №1110. С. 80 – 84. 
10. Романовський О.Г., Середа Н.В., Воробйова Є.В. Психологія 
паблік рилейшнз : навчально-методичний посібник. Харків : НТУ 
"ХПІ", 2015. 176 с. 
11. Сергєєва І.В. Психологія паблик рілейшинз : курс лекцій. 
Слов’янськ : вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 102 с. 
12. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник. Київ : КиМУ, 
2011. 313 с. 
13. Чалдині Р. Психологія впливу. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 
2017. 352 с.  
14. Gabay J. Brand Psychology: Consumer Perceptions, Corporate 
Reputations. Kogan Page; Illustrated edition, 2015. 440 p. 
15. Melnychuk O, Kurova, A. & all.  Theoretical fundamentals of study of 
values and value orientations in management of psychological scientific 
space/ O. Melnychuk, A. Kurova, S. Shcherbakova, O. Tsilmak// Journal of 
Management Information and Decision Science. – 2021. – Vol. 24(2). P. 1-6. 
(Scopus) 

 
Електронні інформаційні ресурси 

1. Сайт «PR-ліга»: www.pr-liga.org.ua  
2. Портал про рекламу, маркетинг, бізнес і PR: www.sostav.ua  
3. Спеціалізований ресурс з PR і інших комунікацій: 

www.publicity.kiev.ua/  
4. Онлайн-версія одного з найбільших видань про PR 

www.prweek.com  
5. Український сайт про PR, маркетинг й рекламу 

www.prschik.kiev.ua  
6. Веб-ресурс для недержавних організацій, які цікавляться 

питаннями просування своїх інституцій за допомогою 
комунікативних технологій www.pr-center.org.ua   

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
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Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 
 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  60 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Есе 
Практичне  завдання 
Творче завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Підготовка есе есе 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

Виконання творчого 
завдання 

творче завдання 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 2 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній 
проблемі висловлювання; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

Творчі завдання 2 здатність продемонструвати   творчий підхід та 
креативність 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
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Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ З СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Обсяг 4 кредити  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 3 рік навчання  

Дні, час, місце Четвер 11.20, 12.50 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Білова Маргарита 

Контактний телефон  

Е-mail m_bіlova83@onu.edu.ua  

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Четвер 14.30 – 16.30 
 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

«Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу» 
закладає основи практичної професійної підготовки майбутніх 
фахівців 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета: створення умов для здобуття студентами практичних 
навичок в галузі організації та проведення соціально-
психологічного тренінгу в процесі розробки, організації та 
реалізації власної тренінгової програми 

Завдання дисципліни: 
 

- формування у студентів навичок практичного розв’язання 
завдань відносно до проведення соціально-психологічного 
тренінгу;  
- формування навичок планування та розробки програми 
тренінгу;  
- засвоєння знань про структуру та процедури соціально-
психологічного тренінгу; 
- формування у студентів уявлення про наукові методи 
вживання технік групової психологічної роботи;  
- закріплення на практиці знань про організацію та проведення 
соціально-психологічного тренінгу. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 
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допомогу (індивідуальну та групову). 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  
СК 12. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 
професійної мобільності. 

Очікувані результати 

 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 
ПР12. Складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування 
методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та 
психічного стану. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних (24 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (80 год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів 
перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 
літературою та виконання практичних завдань: підготовка фрагменту 
практичного заняття, виконання тренувальних завдань, розв'язання 
творчих завдань, підготовка  доповідей. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ. 
Тема 1. Основні принципи реалізації тренінгових методів. 
Тема 2. Сучасні технології роботи в групах соціально-психологічного 
тренінгу. 
Тема 3. Комплектування тренінгової групи. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ 
ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ. 
Тема 4. Проблема планування та розробки тренінгової програми. 
Тема 5. Основні принципи створення тренінгових вправ. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Білова М. Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу: 
конспект лекцій/М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, 2020. – 70 с. 
2. Білова М.Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу 
«Соціально-психологічний тренінг»./М.Е. Білова// Редакційно-
видавничий Центр Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова. Одеса. – 2016. 115 стор. 
3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / 
А. Ф. Бондаренко. – К. : Освіта України, 2007. – 332 с. 
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4. Груповий психоаналіз [Текст]: навч. посібник / За ред. О. Фільца, 
Р. Гаубля, Ф. Лямотт. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192 с. 
5. Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: 
навчально методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. 
О.В. Темрук. К.: Каравела, 2017. 560 с. 
6. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-тє вид./ О.Б. 
Мельничук. - К.: Каравела, 2013. - 316 с. 
7. Соціальна психологія: Підручник./ В.В. Москаленко.- К.: Центр 
навч. л-ри, 2005. - 624 с. 12 
8. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: 
Навч. посібник. 3-тє вид. / 8. Приходько Ю.О. - К.: Каравела, 2012. 
- 248 с. 
9. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : навч. 
посібн., модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І. М. – [2-е вид., випр. і 
доп.]. – К. : Професіонал, 2007. – 544 с. 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 15 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 15 балів  75 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

підготовка фрагменту  
практичного заняття  
підготовка  доповідей 
розв'язання творчих завдань 
виконання тренувальних завдань 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка фрагменту 
практичного заняття 
 

фрагмент завдання 
практичного заняття 
 

Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  

Складання доповідей Доповідь 
Розв'язання творчих 
завдань 

Творчі завдання 

Виконання 
тренувальних завдань 

Тренувальні 
завдання 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

підготовка 
фрагменту 
практичного 
заняття  

2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
впровадження його у практичну діяльність 

підготовка  
доповідей 

2 відповідність змісту доповіді студента та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

розв'язання 
творчих 
завдань 

3 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

виконання 
тренувальних 
завдань 

3 змістовність виконання, відповідність вправи 
означеної меті  

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 
причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 
стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 
відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  
погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ 

 
Обсяг 3 кредитів  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Четвер 12.50, 14.10 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Кременчуцька Маргарита 

Контактний телефон  

Е-mail mkk@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 13-14,  середа 10-11. 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психологія інтелекту»  вивчає феномен 

розвитку інтелекту та можливості діагностичного 

інструментарію інтелекту. 
Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування компетентностей студентів через 

теоретичне і практичне занурення в проблематику феномена 

розвитку інтелекту та  через освоєння діагностичного 

інструментарію з даного розділу психології. 

Завдання дисципліни: 

 

- ознайомити студентів  з сучасними теоретичними підходами 

в галузі досліджень інтелекту;  

- надати знання про дослідження в сфері онтогенезу інтелекту 

та проблеми творчих здібностей;  

-  сформувати здатність до  застосування теоретичних знань з 

когнітивної психології та теорії інтелекту у практичній роботі; 

- актуалізувати теоретичні та практичні знання з інших галузей 

психології. 

Компетентності - ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

- ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
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функціонування та розвитку психічних явищ.  

- СК4. Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел  

Очікувані результати 

 

- ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання  

- ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань  

- ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 

задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання  

- ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів 

психічної діяльності людини, що визначаються у загальній, 

віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній психології, 

етнопсихології. 

 

ОПИС КУРСУ 

 
Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20___ год.) та практичних 

(_10____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 

наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», підготовка 

і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату 

та есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти психології інтелекту 

Тема 1. Інтелект як психічна реальність 

Тема 2. Критерії розвитку інтелекту.  

Тема 3. Моделі та теорії інтелектуальної структури інтелекту  

Тема 4. Інтелект як відносно стійка структура розумових здібностей 

індивіда 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти психології інтелекту 

Тема 5. Психометричний підхід до вивчення інтелекту.  

Тема 6. Діагностика інтелекту. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Засекіна Л.В. Структурно-функціональна організаціѐ інтелекту 

особистості: Автореф. … дис… док-ра психол. наук : 19.00.01 / 

Лариса Володимирівна Засюкіна. К., 2006. 34 с.  

2. Моляко В.О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, 

методика, результати досліджень:монографія. Житомир : Рута, 2006. 

– 320 с.  
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3. Смульсон М.Л. Місце самопроектування в проектній парадигмі // 

Актуальні проблеми психології. 2014. –Т. 2, Вип. 8. С. 16–29. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2014_2_8_4.  

4. Смульсон М.Л. Психологіѐ розвитку інтелекту в ранній юності: 

Дис. … доктора психол. наук : 19.00.07. К. : Інститут психології імені 

Г.С.Костюка АПН України, 2002.  

5. Смульсон М.Л. Психологіѐ розвитку інтелекту: монографія 

/виданнѐ друге, виправлене та доповнене.  К. : Нора-друк, 2003. 298 

с.  

6. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы 

исследования.2012. 272 с. Режим доступу: 

https://pidru4niki.com/14051003/psihologiya/holodnaya_psihologiya_int

ellekta_paradoksy_issledovaniya 

7. Kremenchutska, M. & and other (2020). Influence of the Educational 

Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers. /   Journal 

of History Culture and Art Research, 9(1), 335-344. 

doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2546 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. «Актуальні проблеми психології». Наукові праці Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. URL: 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку 

психічної культури. URL: http://psylib.kiev.ua/ 

4. American Psychologist.  Journal of American Psychological 

Association. URL: https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

5. The Journal of Social Psychology. URL: 

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

6. Social Psychologe/ Journal of British Psychological Society. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

7. Journal of Personality and Social Psychology. Journal of American 

Psychological Association. URL: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

8. Science: (AAAS). URL: http://www.sciencemag.org  

9. Taylor & Francis. URL: http://www.informaworld.com  

10. ScienceDirect. URL: www.sciencedirect.com  

11. Маргарита Кременчуцька. Наукові публікації URL: 

https://cutt.ly/GNhaaDS 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи здобувача 

впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів за 

результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

https://pidru4niki.com/14051003/psihologiya/holodnaya_psihologiya_intellekta_paradoksy_issledovaniya
https://pidru4niki.com/14051003/psihologiya/holodnaya_psihologiya_intellekta_paradoksy_issledovaniya
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://psylib.kiev.ua/
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/
https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309
https://www.apa.org/pubs/journals/psp/
http://www.sciencemag.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за результатами 

поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він повинен 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 

залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте хоче 

поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 балів 30 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 12 балів  60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Есе 

Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Підготовка есе есе 

Виконання практичного 

завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Есе 3 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 

висловлювання; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної 

мови. 

Практичне  завдання 1 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  
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ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра практичної та клінічної психології 

 

Силабус курсу з дисципліни 

 

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 
Обсяг кредитів   3  (90 ) 

Семестр, рік 

навчання 

7 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце черверг 12.50 – 14.20  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Данілова Олена 

Контактний телефон 050-507-16-31 

Е-mail danilova.o@onu.edu.ua  

Робоче місце Кафедра практичної та кліничної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 11-12,  середа 11-12. 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Предметом екології людини як науки є вивчення взаємодії 

людського організму і людської популяції із середовищем їх 

існування як цілісної системи. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - Опанування психологами 
основами  екологічних знань. Екологія 
людини - комплексна наука, яка вивчає 
взаємовідносини людини і НС.  

Завдання дисципліни: 

 
 - Отримання знань з проблеми  “Людина та 
навколишнє середовище”  Її завдання - 
збереження НС, збереження і зміцнення 
здоров'я, розвиток фізичних та психічних 
можливостей людини..   
- Отримання знань та основних понять про біосферу. 

-Отримання основ знань про взаємовідносини живих організмів 

та навколишнього середовища 

 

Компетентності Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, 

що передбачають застосування основних психологічних теорій 

та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

mailto:danilova.o@onu.edu.ua
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Очікувані результати 

 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.                                           

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та  демократичним 

цінностям у професійній та громадській діяльності. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20 год)  та практичних (_10год) 

занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи  навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, 

підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату та 

підготовку презентацій. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1.Екологія людини  як наукова та академічна дисциплина.  

Тема 2.Здоров,я як центральне поняття екології людини. Методи виміру 

здоров,я 

Тема 3.Живі організми та фактори зовнішнього середовища. Гомеостаз 

та адаптації. 

Тема 4.Екологія та людина 

Тема 5.Наслідки антропогенного та техногенного забруднення 

навколишнього середовища 

Тема 6 . Приклад екологічно обумовленої патології – отруєння дітей 

низькими дозами свинцю. 

Тема 7.Екологія житла та харчування 

Тема 8.Хімічна залежність та соціальні ліки  

Тема 9.Екологія та психологія. Екологічне мислення та екологічна 

свідомість 

Тема 10. Екосвідомість та поведінка. Духовний потенціал та розвиток  

Людини як детермінанта  відповідальності  в сучасних умовах  життя. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1.Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: 

теорія та практикум. Навч. пос. К. : 2002. - 352 с.  

2.Бровдій В. М., Ерицайчук В. В., БегекаА. Д. Екологія людини. Харків, 

Ранок , 1998. – 180с. 

3.Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний 
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посібник / за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД Університетська книга , 

2008. 391 с.  

4. Димань Т.М. Екологія людини: підручник /К.: ВЦ Академія , 2009. – 

376с.  

5.Розанов В.А.Экология человека(избранные разделы):Учебное 

пособиедля студентов-психологов.-Издание3-е, исправленное и 

дополненное._Одесса: ВМВ,2010.-20 
Електронні інформаційні ресурси 

1. Інтернет-бібліотеки: http//www.psylib.kiev.ua/,http//www.psytopos.lviv, 

2. Реєстр наукових фахових видань України. http://nfv.ukrintei.ua/ 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  

               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 балів 30 

Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

Форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 5 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 5 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування 

й посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

 

http://nfv.ukrintei.ua/
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ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ  
 

Обсяг 3 кредита  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Ср 9.30, 11.20 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Анастасія Курова 

Контактний телефон  

Е-mail a.kurova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 14-16  

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, 

месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психологія конфлікту»  вивчає основні 
підходи до поняття конфлікт та застосування стратегій 
управління конфліктом у професійній діяльності психолога. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Засвоєння здобувачами основних теоретичних підходів до 
вивчення проблем конфліктології та психології конфлікту, 
формування вміння аналізу конфліктогенів у комунікаційних 
актах, причин конфліктів у сфері спілкування та професійної 
діяльності, засвоєння правил переговорів та медіації, правил 
запобігання конфліктів та основ безконфліктного спілкування. 

Завдання дисципліни: 
 

- сформувати у здобувачів вищої освіти знання з основних 
понять та категорій психології конфлікту;  
- розкрити закономірності функціонування конфліктної 
взаємодії; 
- ознайомити  здобувачів вищої освіти з основними 
теоретичними та методологічними особливостями вивчення 
психології конфлікту; 
- ознайомити здобувачів вищої освіти із сучасними методами 
дослідження, діагностики та врегулювання різних видів 
конфліктів та відпрацювати навички їх застосування на 
практиці. 

Компетентності ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
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ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій. 
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження. 

Очікувані результати 

 

 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань. 
 ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги. 
  ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 
навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 
процедури дослідження 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, 
формулювати аргументовані висновки. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20_ год.) та практичних (__10 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється наступними  
методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 
практичних завдань, дискусії, підготовка презентацій і здійснення виступів 
перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 
виконання самостійних завдань: підготовка доповіді та есе, підготовку 
презентацій та  виконання практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Предмет, завдання психології конфлікту як розділу психології. 
Тема 2. Загальна теорія конфлікту. 
Тема 3. Динаміка конфлікту: основні стадії. 
Тема 4. Основи управління конфліктами. 
Тема 5. Внутрішньоособистісний конфлікт. 
Тема 6. Міжособистісні та сімейні конфлікти. 
Тема 7. Організаційні та трудові конфлікти. 
Тема 8. Перемовини та їх динаміка. 
Тема 9. Медіація як метод управління конфліктом. 

Перелік  

рекомендов

аної 

літератур

и 

1. Долинська, Л. В. Психологія конфлікту : навч. посібник. Київ : Каравела, 
2016. - 304 с. 
2. Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх 
вирішення в органах внутрішніх справ: Монографія. – Харків: ОВС, 2002. 
3. Великий В.М. Конфліктологія: Навчальний посібник / В.М. Великий; 
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Харківський національний університет внутрішніх справ; Херсонський 
юридичний інститут. – Херсон: Видавництво Чуєв С.М., 2006.  
4. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління: 
навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. 
5. Конфліктологія: Навчальний посібник / За заг. ред. В.М. Петюха, 
Л.В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.  
6. Popovych I., Kurova A. & all. Interdependence of emotionality, anxiety, 
aggressiveness and subjective control in handball referees before the beginning of 
a game: a comparative analysis/ I. Popovych, A. Kurova & all// Journal of Physical 
Education and Sport. – 2022. – Vol. 22 (issue 3). P. 680-689. (Scopus) 
7. Курова А.В. Ситуація невизначеності у парадигмі сучасних викликів 
суспільства/ А.В. Курова// Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія :Психологія. – 2021. – Вип. 4. – С. 51-56.   
8. Курова А.В. Психологічні особливості емоційності, агресивності та 
суб’єктивного контролю молоді в умовах невизначеності/ А.В. Курова// 
Проблеми сучасної психології: «Гельветика». – 2022. – Вип. 1 (24). – С. 53-
61. 
9. Скібіцька Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. –Вид. 2. – К. : 
Кондор, 2009.  
10. Коццолино, М. Невербальная коммуникация : теории, функции, язык и 
знак. Харьков : Гуманит. центр, 2018. - 220 с. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  
2. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
3. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 
4. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 
5. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 
6.  Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління – 
URL: 
https://pidru4niki.com/12120124/psihologiya/psihologiya_konfliktiv_shlyahi_virishe
nnya_sistemi_upravlinnya 
7. Науковий журнал – URL: https://royalsocietypublishing.org/journal/rstb 
8. http : //psylib.kiev.ua/ 
 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 30 
Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 5 балів  60 
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Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Доповідь 
Есе 
Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату доповідь 
Підготовка есе есе 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Підготовка доповіді 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній 
проблемі висловлювання; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
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dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 
 

Силабус курсу 

 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Обсяг 3 кредита  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Понеділок 12.50, 14.20  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Базика Євгенія 

Контактний 

телефон 

 

Е-mail evgenija.bazyka@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 17-18,  середа 13-14 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, месенджери  
та  електронну пошту 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Є методологія психологічних досліджень і методика вирішення 
конкретних проблем психології на основі загальнонаукових та 
конкретно наукових прийомів  

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Сформувати дослідницьку культуру майбутнього психолога, 
розкрити базові засади методології, методики та технології 
організації задля проведення досліджень з психології. 
Ознайомити здобувачів із основними етапами наукової роботи, 
її видами та можливостями застосування їх на практиці, що 
наддасть базис якісної підготовки ними публікації та випускної 
кваліфікаційної  роботи.  

Завдання дисципліни: 
 

-сформувати цілісне уявлення про науку як про систему знань і 
спосіб пізнання. Ознайомити з організаційною структурою 
науки в Україні;  
-сприяти становленню у здобувачів наукового стилю 
мислення;  
-сформувати фонд знань і умінь організації психологічного 
дослідження; 
-дати уявлення про етапи організаційно-методичної підготовки 
наукового дослідження з психології; 
-ознайомити з методикою експериментальних досліджень; 
-забезпечити усвідомлення психології наукової діяльності, 
етики наукових досліджень, принципів академічної 
доброчесності;  
-підтримка розвитку науково-творчого потенціалу особистості 
здобувача.  
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Компетентності  
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 
різних джерел. 
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження. 
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації. 
Очікувані результати 

 

ПРН 3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 
вирішення професійних завдань; 
ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки за результатами власних досліджень і аналізу 
літературних джерел; 
ПРН 6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 
навичками збору 
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження; 
ПРН 7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів 
психологічного дослідження, формулювати аргументовані 
висновки; 
ПРН 8. Презентувати результати власних досліджень усно / 
письмово для фахівців і нефахівців. 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20___ год.) та практичних 
(_10____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 

Словесні: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції з аналізом 
конкретних ситуацій, розповідь, пояснення, бесіда, інструктаж, 
дискусія, диспут, обговорення проблемних ситуацій.  

Наочні: мультимедійні презентації 
Практичні: розв’язання проблемних задач; практичні роботи; метод 

проектів; диспут. 
Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання реферату, 
підготовку презентацій, доповіді, робота над творчим завданням. 

Зміст 

навчальної 

Тема 1. Наука та її складові 
Тема 2. Методологія психології. Методологічні проблеми психології 
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дисципліни  

 

Тема 3. Методологія як наука про метод 
Тема 4. Реалізація принципу академічної доброчесності у ЗВО 
Тема 5. Порядок проведення наукового дослідження 
Тема 6. Методи зведення результатів  експериментальних досліджень 
Тема 7. Обробка та оформлення результатів  дослідження 
Тема 8.  Розгляд вимог до оформлення та написання кваліфікаційної 
роботи рівня (ступеня) бакалавр 
Тема 9. Види науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових 
досліджень із психології: Навч. пос — К.: Центр учбової літератури, 
2008. — 360 с . 

2. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-е вид. випр. та 
доп. Навч. посіб./ О.В. Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 
2011. -144 с.  

3. Мальська М.П., Пандяк І. Г. Методологія та організація наукових 
досліджень. Навчальний посібник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2016. – 171 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. 
посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. 
Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

5. Основи наукових досліджень : науково-допоміжний 
бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. 
Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. 
Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 284 с. 

6. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного 
дослідження: навч.- метод. посіб. / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП “Вид. 
дім “Персонал”, 2018. — 206 с. — Бібліогр.: с. 199–205. 

7. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія 
та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко,  Л.П. 
Жук. –    Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. 
 Електронні інформаційні ресурси 

1. Положення про запобігання та виявлення плагіату у навчальній 
та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова URL: 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf. 

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права». Стаття 50 
«Порушення авторського права і суміжних прав». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page3 

3. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

4. Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19   

5. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 
Стаття 1 «Основні терміни та їх визначення». URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19  

6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та 
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електронна бібліотека.   [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

7.  «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований». [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/konferentsii-iipo 
http://www.rae.ru/upfs 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  3 бали 50 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 4  бали  40 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Доповідь  
Творче  завдання 

 3балів 
 2 бали 
 2 бали 
 3 бали 

10 

Залік (бали)   100 
Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Доповідь  доповідь 
Складання реферату реферат 
Творче  завдання творче  завдання 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування 
й посилань на джерела; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Доповідь 2 вміння студента стисло визначати ключові 
позиції, які викладені автором; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 
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Творче завдання  3 здатність самостійно опрацювати частину 
програмного матеріалу, систематизувати, 
узагальнити, закріпити та практичне застосувати 
ці знання із навчального курсу, підготувати 
творче завдання. Обґрунтовувати власну 
позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень. 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 
в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 
взаємоповаги, взаємо підтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра практичної та клінічної психології 

 

Силабус курсу 

 

ЕМОЦІЙНЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
Обсяг 3 кредити  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Понеділок 8.00; 

Вівторок 8.00; 

Середа 8.00 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Смокова Людмила 

Контактний телефон  

Е-mail liudmyla.smokova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра практичної та клінічної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Вівторок 11-12, середа 11-12.  

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна "Емоційне та професійне вигорання 

особистості" вивчає основні підходи та концепції до вивчення 

феноменів емоційного та професійного вигоряння, сучасні 

методи діагностики, засоби профілактики та запобігання 

синдрому емоціонального вигорання у професійній діяльності 

особистості. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування у студентів фахових компетенцій у 

сфері діагностики та профілактики феноменів емоційного та 

професійного вигорання як деструктивних елементів 

професійного становлення особистості.  

Завдання дисципліни: 

 

- Сформувати уявлення про синдром професійної деформації та 

емоційного вигорання особистості як професійну деструкцію, 

що виникає на різних фазах становлення та розвитку фахівця; 

- Надати уявлення про поняття психічної норми та патології, 

різними класифікаціями та критеріями діагностики 

професійного та емоційного вигорання; 

- Ознайомити студентів із методами первинної, вторинної та 

третинної профілактики професійного та емоційного вигорання 

особистості.  

- Сформувати у студентів практичні навички для здійснення 

профілактики професійного вигорання особистості. 

mailto:Liudmyla.smokova@onu.edu.ua
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- Розвивати у студентів здатність до самоаналізу та 

саморегуляції власних станів як майбутнього психолога.  

Компетентності ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним 

апаратом психології.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел.  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову).  

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

Очікувані результати 

 

- ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

- ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 

(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (_26_год.) та практичних (_10__год.) 

занять, організації самостійної роботи здобувачів (_54_ год.).  

 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється наступними 

методами: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, тренувальні вправи; підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання практичних завдань: анотування, рецензування, складання 

реферату та підготовку презентацій, практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

Тема 1.  Синдром вигорання. Основні поняття. 

Тема 2. Синдром професійного та емоційного вигорання. 

Тема 3. Діагностика професійного та емоційного вигорання 

Тема 4. Сучасне розуміння здоров`я людини і його основних складових.  

Критерії норми  здоров`я людини. 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу  

життя. 

Тема 6.  Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад. 

Тема 7.  Профілактика професійного та емоційного вигорання 

Перелік  1. Валуйко О. М., Гошкодеря О. В. Управління професійним стресом 
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рекомендован

ої літератури 

керівників органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. Київ: 

Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. 106 с.  

2. Гаммонд К. Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному 

світі. Львів: Yakaboo Publishing, 2020. 256 с.  

3. Гінгіна О.Д.Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання». Семінар-тренінг для педагогічних працівників - ЗОШ І-ІІІ 

ступеня с. Новий Двір, 2012 – 30 с 

4. Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного 

здоров 'я та міжособового спілкування: Підручник. Київ: Медицина, 2013. 

296 с. 

5. Когут О. О. Психологія стресостійкості особистості: Монографія. 

Кривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2021. 320 с. 

6. Литвиненко О.М. Формування здорового способу життя в 

студентської молоді // Педагогіка. Наукові праці.  2013. Вип. 146, Том 

158.– С. 42-46 

7. Максименко С. Д. Синдром “професійного вигорання” та професійна 

кар’єра працівниківосвітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб.для  

студ.  вищ.  закл.  Та  слухачів  ін-тівпіслядипломної освіти / за ред. С. Д. 

Максименка.Київ : Міленіум, 2004. 264 с 

8. Максименко С.Д.,  Чуприков А.П., Прокопович Є.М., Рожкова І.В., 

Лобанів С.О.  Патопсихологія: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: КММ, 2010. – 208 с. 

9. Медична психологія: Підручник / С.Д. Максименко, Я.В.Цехмістер, 

І.А.Коваль, К.С.Максименко. –  К.: Видавничий дім “Слово”, 2014. – 516 с.  

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

Практическое руководство.  М.: «МЕДпресс-информ», 2002. 592 с. 

11. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.  

12. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра 

працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. / За ред. С.Д. 

Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової К., 2006. 365 с.  

13. Скочиленко С. Книжка про депресію. Київ: Моноліт, 2019. 48 с. 

14. Стельмах О. Чинники професійного вигорання особистості / Молодь 

і ринок, №5/203, 2022, С.76 -80. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-

4634.2022.264639 

 

Електронні інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського - 

http://www.nbuv.gov.ua  

2. Електронна бібліотека НПН України - http://lib.iitta.gov.ua  

3. Актуальні проблеми психології - http://appsychology.org.ua  

4. Актуальні питання сучасної психології - 

http://library.sspu.sumy.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psih

ologii  

5. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України-http://psychology-

naesua.institute/  

6. Українська бібліотека - http://ualib.com.ua/  

7. Психологія-http://psyh.kiev.ua  

8. Соціальні науки-http:// social-science.com.ua/ 

9. Українська бібліотека - https://vseosvita.ua/library  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264639
https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264639
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://appsychology.org.ua/
http://library.sspu.sumy.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii
http://library.sspu.sumy.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii
http://ualib.com.ua/
https://vseosvita.ua/library
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Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами всіх 

видів поточного контролю.  

              Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  7 балів 50 

Практичний контроль Робота на 

практичних 

заняттях 

8 балів  40 

Індивідуальне самостійне завдання 

 

Презентація 

Реферат 

Практичне 

завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 

 

 Критерії  
Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат  

Виконання 

практичного завдання  

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

 

Вид Максим 

к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 6 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 6 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
Політика щодо дедлайнів Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
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та перескладання 

 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМИ 

 
Обсяг 5 кредитів  (150) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Чачко Світлана 

Контактний телефон  

Е-mail chachko@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 

Консультації Онлайн-консультації. 

Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Психологія травми» вивчає 

психологічні закономірності переживання травмуючих 

ситуацій та їх наслідки 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. ознайомити слухачів з основними поняттями і проблемами, 

пов'язаними з вивченням психології травми, що виникає у 

людини внаслідок перебування в негативних (напружених, 

кризових, екстремальних) ситуаціях; сформувати у студентів 

уявлення про сучасні та актуальні підходи до змісту понять 

психічної травми та травматичної ситуації; вчити 

використовувати в прикладних дослідженнях базові знання з 

області теорії та методології психологічної науки. 

Завдання дисципліни: 

 

- засвоїти понятійний апарат дисципліни, вивчити ознаки 

травматичної ситуації та психічної травми;  

- сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричних 

досліджень з проблеми психології травми в історичному 

контексті з метою формування комплексних уявлень про 

феномен в професійній свідомості студентів;  

- розглянути теоретичні підходи до розуміння психічної травми 

як необхідної умови для розуміння причин, механізмів 

формування та феноменологічних особливостей явища, а також 

подальшого їх урахування в організації психодіагностичної та 

консультативній роботі практичного психолога;  
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- формування у студентів умінь і навичок, що допоможуть в 

майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу 

особам, що пережили травматичні ситуації. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до запиту  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

Очікувані результати 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань 

ПР12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (_30_год.) та практичних 

(_20_год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_100_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, 

підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: анотування, складання 

реферату, есе, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

МОДУЛЬ 1: Поняття психічної травми та пихотравмуючої ситуації  

Тема 1. Психотравмуюча ситуація та її психологічні наслідки. 

Тема 2. Психічна травма.  

МОДУЛЬ 2. Особливості травматичного досвіду в різних ситуаціях 
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Тема 3. Особливості травматичного досвіду в різних ситуаціях. 

Тема 4. Психологічна допомога в травматичній ситуації та кризова 

інтервенція 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання. Львів: Вид-во 

Старого Лева, 2015. 424 с.  

2. Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте. Х.: Гуманитарный 

центр, 2004. 236 с.  

3. Москалець В.П. Психологія суїциду. К.: Академвидав, 2004. 288 с.   

4. Панок В. Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги 

потерпілим від техногенної катастрофи. Монографія. К., Центр 

соціальних експертиз і прогнозів, 1999. 106 с.  

5. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю 

та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі. 

Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 27-28 травня 2004 року, м. 

Київ. К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. 320 с.  

6. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в 

экстремальных ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. 276 

с. 

7. Чачко С.Л. Особистість і травма: метод. рек. до курсу: для студентів, 

що навч. за спец. «Психологія»; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. 

загальної психології та психології розвитку особистості. Одеса, 2017. 

42 с. 

8. Чачко С.Л. Постравматичне зростання як реалізація особистісного 

потенціалу // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в 

умовах трансформаційних змін у суспільстві: колективна монографія. 

Одеса: Фенікс, 2011. С. 345-371. 

9. Когут О. О. Психологія стресостійкості особистості: Монографія. 

Кривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2021. 320 с. 

10. Dashorst, P., Mooren, T. M., Kleber, R. J., de Jong, P. J., and Huntjens, R. 

J. C. (2019). Intergenerational consequences of the holocaust on offspring 

mental health: a systematic review of associated factors and mechanisms. 

Eur. J. Psychotraumatol. 10:1654065. doi: 

10.1080/20008198.2019.1654065 

11. Drury, J., Carter, H., Cocking, C., Ntontis, E., Tekin Guven, S., and Amlôt, 

R. (2019). Facilitating collective resilience in the public in emergencies: 

twelve recommendations based on the social identity approach. Front. 

Public Health 7:141. doi: 10.3389/fpubh.2019.00141 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua  

2. http://www.psychiatry.ua/  

3. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи. 

Періодичний контроль здійснюється у формі контрольної роботи за змістовим 

модулем. 

http://opac.lib.onu/metodichki/imem/osob-travma-17.pdf
http://opac.lib.onu/metodichki/imem/osob-travma-17.pdf
http://www.psychiatry.ua/articles/paper233.htm
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Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 

всіх видів поточного та періодичного контролю.  

Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль Опитування  5 балів 20 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 5 балів  20 

Письмовий контроль Контрольна робота за змістовим 

модулем 

20 балів 40 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Презентація 

Реферат 

Практичне  завдання 

20 балів 20 

Залік (бали)   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Анотування анотація 

Складання реферату реферат 

Підготовка есе есе 

Виконання 

практичного завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 4 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 6 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування 

й посилань на джерела; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Анотування наукових 

книг та  статей 

6 вміння студента стисло визначати ключові 

позиції, які викладені автором; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній 

проблемі висловлювання; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 
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практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

  

Силабус курсу 

ОСНОВИ РЕАБІЛІТОЛОГІЇ 

 
Обсяг 4 кредити (120 годин) 

Семестр, рік навчання 2 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Платформа zoom 

Викладач (-і) Коваль Ганна Шаміліївна 

Контактний телефон   

Е-mail koval.g.sh@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації.  Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, 

месенджери  та  електронну пошту 

  

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни  

  

Навчальна дисципліна «Основи реабілітології»  вивчає 

базови концепти, принципи та практичні підходи  

реабілітології в цілому та психологічної реабілітації 

зокрема. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування компетентностей студентів через 

теоретичне і практичне занурення в проблематику 

реабілітології та  через освоєння 

діагностичного/корекційного інструментарію з даного 

розділу психології. 

Завдання дисципліни: 

  

- надати знання з теоретичних основа та принципів 

реабілітотлогії;  

-- ознайомити з існуючими науковими підходами в галузях 

реабілітології; 

- сформувати здатність застосування теоретичних знань з 

загальної реабілітології у практичної роботи з особами, 

що  потребують реабілітації; 

- ознайомити  зі специфікою роботи спеціаліста з соціально-

психологічної реабілітації; 

- розширити теоретичні уявлення про психологічну 

реабілітацію та стадії реабілітаційного процесу. 

- поглибити уявлення про реабілітаційний потенціал 

особистості та особливості психологічного супроводу в 

реабілітаційних установах. 

Компетентності ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі 

психології, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог.ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК12 Здатність аналізувати власну діяльність та 

застосовувати методи когнітивної та емоційної регуляції 

власної діяльності, фізичного та психічного стану. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову)  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до запиту СК11 Здатність 

дотримуватися норм професійної етики 

Очікувані результати 

  

- Програмні результати навчання 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження  

ПР12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих 

столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії.  
  

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

  

Курс буде викладений у формі лекцій (__24___ год.) 

 та практичних (_16____год.) занять, організації самостійної 

роботи здобувачів  (_60_ год.). 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни 

здійснюється наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи 

навчання:  

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних 

якостей: виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова 

атака», підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-

методичною літературою та виконання самостійних 

завдань: складання реферату та есе, підготовку презентацій 

та практичних завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи реабілітології 

 Тема 1. Загальні поняття про реабілітологію 

Тема 2. Базові чинники в психологічній реабілітації 
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Тема 3. Реабілітація при соматичних та психосоматичних 

хворобах 

Змістовий модуль 2. Специфічні аспекти реабілітології 

Тема 4. Загальні та специфічні аспекти реабілітації при 

психічних хворобах 

Тема 5. Психологія та реабілітація кризових станів. 

Тема 6. Психологічна реабілітація осіб з девіантною 

поведінкою 

Тема 7. Адаптаційні та мотиваційні чинники в реабілітології  

Тема 8. Особливості створення програм психологічної 

реабілітації: підходи,  методи діагностики та корекції 

Перелік  рекомендованої 

літератури 

1. Дуб В. Реабілітаційна психологія: методичні матеріали 

до семінарських занять для студентів ВНЗ.Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 92с. 

2. Єгорова О. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. 

Навчально-методичний посібник для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 

Психологія.  Слов'янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. 132 с.  

3. Замашкіна О.Д. Основи соціальної реабілітації: 

навчально-методичні рекомендації. Ізмаїл: ІДГУ, 2019. 193 

с 

4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків 

кризи. Навчальний посібник. Том 1. / за заг.ред Н. Пророк. 

Київ, 2018. 208 с.  

5. Катомік Г.В., Корнієнко І.О. Техногенні катастрофи: 

психологічна допомога очевидцям та постраждалим. 2003. 

№ 6. С. 30-51.  

6. Психологічна допомога постраждалим внаслідок 

кризових травматичних подій: методичний посібник/ З. Г. 

Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. 

Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. К.: 

ТОВ“Видавницт-во “Логос”, 2015 р. 207 с. 

7. Пилипенко Н.М. Адаптація особистості до життєвої 

кризи. Журн. практикующего психолога 2000, № 6. С. 140- 

147.  

8. Шевченко Н.Ф. Практикум із психологічної допомоги 

соматично хворим/ Практична психологія та соціальна 

робота. 2006. № 4. С. 17 - 29. 

9. Черненко М.І., Аршава І.Ф. Медико-соціальна і 

психологічна реабілітація хворих та інвалідів: Підруч. Д.: 

Вид-во Дніпропетровський нац.. ун-ту, 2007. 608 с. 

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. http://www.ukma.kiev.ua/pub/ 

2.  http://www.pilga.in.ua/node/6213. 

3.  lib.onu.edu.ua/elektronnaya-biblioteka 

4. https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf  
 

ОЦІНЮВАННЯ 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. Поточний контроль здійснюється наступними методами: 

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

http://www.ukma.kiev.ua/pub/
https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf
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- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи; 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 

за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою. 

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 

кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте 

хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування 3 балів 30 

Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 12 балів 60 

Індивідуальне 

самостійне завдання 

Презентація 

Реферат 

Есе 

Практичне  завдання 

10 балів 10 

Залік (бали)     100 

  

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка 

презентації 

презентація Студент обирає форму самостійної роботи. 

Тему та строк виконання обговорює з 

викладачем. Складання 

реферату 

реферат 

Підготовка есе есе 

Виконання 

практичного 

завдання 

звіт 

  

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 

висловлювання; продемонструвати дотримання 
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лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. його відповідність 

поставленим цілям. 

  

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) здобувача 

до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

  

  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

  

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі 

навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної 

програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

  

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості 

 

Силабус курсу 

 
ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ 

 
Обсяг 4 кредитів (120) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 4 рік навчання 

Дні, час, місце  zoom за посиланням: Платформа zoom  

Викладач (-і) Кокоріна Юлія 

Контактний 

телефон 

 

E-mail ukla75@gmail.com 

Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 

Консультації Онлайн-консультації. Понеділок 15.00 -16.00 Платформа 

zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та 

електронну пошту  

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Глибинна психологія» вивчає основні 

психодинамічні теорії, феномен несвідомих психічних 

процесів, структуру психічного апарату, захисні механізми 

психіки. 

Місце дисципліни 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів 

Мета курсу:  ознайомити студентів з існуючими теоріями глибинної 

психології, сформувати аналітичне розуміння психічних 

процесів, дати практичні основи діагностичних методів в 

рамках психодинамічних теорій; формувати й розвивати 

здібності аналізувати й приймати рішення у різноманітних 

ситуаціях. 

Завдання 

дисципліни:  

оволодіння студентами категоріально-термінологічним 

апаратом глибинної психології; розуміння ролі і місця 

глибинної психології у системі психологічних наук; 

формування та розвиток у студентів здатності до аналізу та 

синтезу терапевтичного матеріалу, феноменів клієнтів і 

пацієнтів; вміння використовувати знання на практиці; 

систематизувати інформаційний матеріал з глибинної 

психології для успішної практичної діяльності на робочому 

місці психолога. 

Компетентності:  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
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застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК 2. – знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 8. – навички міжособистісної взаємодії 

СК 2. – здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ. 

СК 3. – здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК 8. – здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову). 

СК 12. – здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Очікувані 

результати:  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань.  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного 

процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних 

особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 

(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії.  

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__24___ год.) та 

практичних (_16____год.) занять, організації самостійної 

роботи здобувачів (_80_год.). 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється 

наступними методами:  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 

наступні методи навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, 

дискусія; 

- наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, 

демонстрація; 

- методи формування умінь і особистісних якостей: дискусії, 

підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: анотування, 

складання реферату та есе, підготовку доповіді. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Історія розвитку глибинної психології 

Тема 2. Психоаналіз. Основні поняття та ідеї  

Тема 3. Психоаналітична теорія розвитку 

Тема 4. Сучасний розвиток аналітичної психології. 

Неофрейдизм. Его-психологія. 
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Тема 5. Теорія об'єктних відносин. Селф-психологія. 

Тема 6. Психологія Самості. Структурний психоаналіз 

Перелік 

рекомендованої 

літератури  

1. Велитченко Л.К. Глибинна психологія: Програмний 

довідник. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. 360 с. 

2. Гавриловська, К. П. Методичні рекомендації з курсу «Сучасні 

теорії глибинної психології». Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка. 2014.  

3. Кокоріна Ю.Є. Глибинна психологія (в короткому викладі) 

навч.-метод. посіб-ник // Одеса: Астропрінт. 2021. 120 с. 

4. Основи глибинної психології / Укладач Н.В. Гриньова. 

Умань: Візві, 2013. 124 с. 

5. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Вид-во: Богдан. 2021. 714 с.  

6. Іванов, Дмитро Іванович. Психологічний аналіз системи 

дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної 

психології : автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07; 

Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. 

Ушинського.  О., 2005.  20 с. 

7. Лапланш, Ж., Понталис, Ж.-Б. Словарь по психоаналізу. М.: 

Высшая школа. 2010. 623 с. 

8. Столороу Р., Брандшафт Б., Атвуд Д. Кліничний психоаналіз. 

Інтерсуб’єктивний підхід /Пер. з англ. М., 1999. 252 с. 

9. О.Феніхель Психоаналітична теорія неврозів / Пер.з англ. М., 

2004. 848 с. 

10. Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: 

феноменологія, теорія, практика: Навч.посіб. К.: Вища шк.., 

2006. 382 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

https://dreamwork.org.ua/ 

https://www.yourschoollibrary.net 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  

monsimulacres.at.ua/load/  

chitalka.info/gumaniratni_nauki.html  

konspect.com/philosophy. Html  

iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 

student-library.net 

https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  

https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- програмний матеріал, який викладається на лекціях; 

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: анотування, складання реферату та есе, підготовку доповіді. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 

всіх видів поточного контролю.  

https://dreamwork.org.ua/
https://www.yourschoollibrary.net/
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Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне 

завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод  Форма Бали Максимум 

Усний контроль  опитування 10 балів 30 

Практичний контроль  Робота на 

семінарських 

заняттях  

10 балів 30 

Індивідуальне самостійне 

завдання  

Доповідь 

Реферат 

Анотування 

наукових книг  

Есе 

40 балів 40 

залік   100 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Підготовка 

доповіді 

Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 

самостійної роботи. Тему та строк 

виконання обговорює з викладачем.  

 
Реферат Реферат 

Анотування 

наукових книг  

Анотація 

Підготовка есе Есе 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим. к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Підготовка 

доповіді 

8 Відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 8 Здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування 

й посилань на джерела. 

Анотування 

наукових книг  

12 вміння студента стисло визначати ключові 

позиції, які викладені автором; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Есе 12 Вміння студента стисло визначити ключові 

позиції, які викладені автором. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана.  
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Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 

dobrochesnost.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.  

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень:  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  

погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках.  

Поведінка в 

аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та взаємодопомоги.  

 



 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології  
 

Силабус курсу 
 

СУЧАСНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Обсяг 5 кредити  (150) 
Семестр, рік 
навчання 

4 семестр 4 рік навчання 

Дні, час, місце __________ 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Порпуліт Олена 
Контактний телефон  
Е-mail porpulit@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, електронну пошту, Google 

Class 
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Сучасні виміри сучасного суспільства» 
вивчає  сутність соціальних змін, фактори та джерела їх виникнення;  
тенденції соціальних змін у соціальних інститутах, соціальній 
структурі сучасного українського суспільства. 

Місце дисципліни  

в освітній 

програмі 

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору.. 

Мета  курсу Формування бачення функціонування суспільства та його соціальних 
підсистем як безперервного процесу соціальних змін, поглиблення 
навички аналізу динаміки розвитку соціальних інститутів та 
соціальної структури суспільства в контексті розвитку, надання 
теоретичного усвідомлення фундаментальних соціальних процесів і 
векторів суспільного розвитку. 

Завдання 

дисципліни: 

 

– розкриття сутності соціальних змін, виявлення факторів та причин 
їх виникнення; 

– аналіз спрямованості та кінцевої результативності сучасних 
соціальних змін, наявних в українському суспільстві; 

– встановлення та систематизація ключових проблем соціологічної 
теорії на новітньому етапі її розвитку; 

– формування критичного осмислення пропонованих концепцій, 
теорій, поглядів. 

Компетентності – ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
– ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним; 
– СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 



 

Очікувані 

результати 

 

– ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки за результатами власних досліджень і аналізу 
літературних джерел. 

– ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям 
у професійній та громадській діяльності. 

 
ОПИС КУРСУ 

 
Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) та практичних (20 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (100 год.).  
При викладанні дисципліни використовуються словесні методи 
навчання, наочні методи навчання. Головним словесним методом 
навчання є лекція. Під час проведення лекцій використовуються 
наступні методи навчання:  
– пояснювально-ілюстративний метод  або  інформаційно-

рецептивний;   
– репродуктивний  метод (відтворення інформації у вигляді 

наукових доповідей, конспектів першоджерел),  
– метод проблемного викладу;  
– частково-пошуковий, або евристичний метод.  

Під час практичних занять використовуються методи: метод проектів, 
творчі вправи, ділові ігри, виконання практичних завдань, дискусії, 
виступ-доповідь.  

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та 
виконання індивідуальних завдань: підготовка і демонстрація 
презентації-доповіді, написання тез за темою, укладання реферату, 
написання есе, виконання практичного завдання. 
 

Зміст навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН  
Тема 1. Соціальні зміни: поняття, сутність, типологія.  
Тема 2. Соціологічні теорії і концепції соціальних трансформацій.  
Тема 3. Поняття і сутність соціальних процесів, їх сутнісні риси.  
Тема 4. Альтернативні концепції сучасного українського суспільства.  
Тема 5. Основні тенденції соціальних трансформацій в сучасному 
українському суспільстві. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІОСТРУКТУРНІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ  
Тема 6. Соціальний рух і соціальна трансформація (зміна): аналіз 
взаємовпливу.  
Тема 7. Політичні процеси України.  
Тема 8. Соціологічний аналіз економічної ситуації в Україні.  
Тема 9. Формування громадянина: ідентичність, компетентність, 
цінності.  
Тема 10. Перспективи побудови громадянського суспільства в 
українському контексті: соціологічний аналіз.  

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Гавриленко,  І. М. (2011). Сучасна зарубіжна соціологія: навч. 
посіб. Київ: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок 
України, 479 с. 

2. Глобалізація в соціологічному вимірі (2011). Київ: Інститут 
соціології НАН України, 318 с. 

3. Порпуліт, О. (2016). Демасифікація як провідна тенденція 
сучасного суспільства. Соціальні комунікації і нові комунікативні 



 

технології: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 84–86. 
4. Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності 

(2013). Ред. О.Злобіна. Київ: Інститут соціології НАН України, 
320 с. 

5. Соціологічна теорія: традиції та сучасність (2007). Ред. А. Ручка. 
Київ: ІС НАНУ, 155 с. 

6. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні (2019). 
Ред. О. Резнік. Київ: Інститут соціології НАН України,  288 с. 

7. Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей (2009). Харків: 
Соціол. асоц. України; Харк. нац. ун- т ім. В. Н. Каразіна, 475 с. 

8. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2018). Київ: 
Інститут соціології НАН України, 526 с. 

9. Porpulit, О. (2019). Social Networks as a factor of political 
mobilization. Вісник Львівського університету. Серія 

журналістика, 45, 351–359. 
Електронні інформаційні ресурси: 
1. https://link.springer.com/  (доступ до електронних ресурсів 

видавництва Springer. (англ., нім.). що містить архіви провідних 
світових періодичних видань з психології, соціальних 
комунікацій, журналістики тощо) 

2. Інтернет-портал Media Sapiens 
3. online.sagepub.com Колекція включає в себе більше 500 

повнотекстових журналів видавництва SAGE з різноманітних 
дисциплін. У тому числі, більше, 300 журналів з соціології, 
кримінології, психології, економіки, менеджменту і ряду інших 
суcпільних і гуманітарних наук. (англ.). 

4. www.jstor.org Популярний електронний архів JSTOR включає в 
себе архіви провідних світових журналів з соціології, політології, 
права, освіти, статистики, математики, історії, екології, філософії, 
економіки та багато іншого. (англ.) 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

  
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  заняття)  
та при виконанні самостійної роботи. 

Об’єктом поточного оцінювання є: 
– програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
– питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
– програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою програмою та 

включає: реферати, презентації, практичні завдання, есе. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 
. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали Максимум 
Усний контроль Опитування  3 балів 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  60 
Індивідуальне самостійне Написання тез за темою 10 балів 10 



 

завдання Презентація 
Реферат 
Написання есе 
Практичне завдання 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Написання тез за темою Тези Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Підготовка презентації Презентація-доповідь 
Складання реферату Реферат 
Виконання 
практичного завдання 

Звіт 

Написання есе Есе 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максимальна 
кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Написання 
тез за темою 

2 Повністю розкрито проблемні питання, сформульовані 
висновки достатньо обґрунтовані, прослідковується 
творчий підхід у розкритті проблематики, дотримано 
лексичних, граматичних та стилістичних норм української 
літературної мови. 

Презентація  2 Відповідність змісту доповіді студента та/або 
оригінальність візуального представлення відповідному 
навчальному матеріалу. 

Реферат 2 Здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Есе 2 Здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 
спроможність розкрити проблемні питання, основні тези, 
сформулювати висновки обґрунтовано, продемонструвати 
творчий підхід у розкритті проблематики, дотримуватися 
лексичних, граматичних та стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  
завдання 

2 Самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-



 

dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватися правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 



 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології  
 

Силабус курсу 
 

СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
 

Обсяг 5 кредити  (150) 
Семестр, рік 
навчання 

4 семестр 4 рік навчання 

Дні, час, місце __________ 
Платформа zoom 

Викладач (-і) Порпуліт Олена 
Контактний телефон  
Е-mail porpulit@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра соціальної психології 
Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа zoom 
Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, електронну пошту, Google 

Class 
 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Сучасна соціологічна наука: теорія та 
історія» вивчає теоретичні моделі новітніх соціологічних вчень у 
аспекті пояснення / трактування / розуміння сучасних соціальних 
явищ і процесів 

Місце дисципліни  

в освітній 

програмі 

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору.. 

Мета  курсу Забезпечити розуміння поліпарадигмального характеру сучасної 
теоретичної соціології, з’ясувати історичні напрямки становлення 
соціологічних знань із позицій сьогодення, надати теоретичне 
розуміння фундаментальних соціальних процесів і векторів 
суспільного розвитку. 

Завдання 

дисципліни: 

 

– засвоєння понятійного й аналітичного апарату дисципліни; 
– аналіз фундаментальних теорії сучасної соціології; 
– формування критичного осмислення пропонованих концепцій, 

теорій, поглядів; 
– вдосконалення навичок аналізу сьогоденних соціальних процесів 

на основі концепцій і теорій, що вивчаються; 
– встановлення та систематизація ключових проблем соціологічної 

теорії на новітньому етапі її розвитку. 
Компетентності – Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері психології, що передбачають застосування 
основних психологічних теорій та методів та характеризуються 
комплексністю і невизначеністю умов. 
– ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним; 
– ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї. 
– СК11. Здатність до особистісного та професійного 



 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 
Очікувані 

результати 

 

– ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки за результатами власних досліджень і аналізу 
літературних джерел. 

– ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям 
у професійній та громадській діяльності. 

 
ОПИС КУРСУ 

 
Форми і методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) та практичних (20 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (100 год.).  
При викладанні дисципліни використовуються словесні методи 
навчання, наочні методи навчання. Головним словесним методом 
навчання є лекція. Під час проведення лекцій використовуються 
наступні методи навчання:  
– пояснювально-ілюстративний метод  або  інформаційно-

рецептивний;   
– репродуктивний  метод (відтворення інформації у вигляді 

наукових доповідей, конспектів першоджерел),  
– метод проблемного викладу;  
– частково-пошуковий, або евристичний метод.  

Під час практичних занять використовуються методи: метод 
проектів, творчі вправи, ділові ігри, виконання практичних 
завдань, дискусії, виступ-доповідь.  

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та 
виконання індивідуальних завдань: підготовка і демонстрація 
презентації-доповіді, написання реферату, рецензування роботи, 
написання тез за темою, виконання практичного завдання. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ 
СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
Тема 1. Концептуальні основи соціології ХХІ століття.   
Тема 2. Виклики соціології ХХІ століття: глобалізація, пост класицизм, 
постмодернізм.   
Тема 3. Неофункціоналізм.  
Тема 4. Неоутилітаризм.  
Тема 5. Етнометологічні дослідження явищ повсякденного світу.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МАКРО- І МІКРОРІВНЕВІ ТЕОРІЇ В 
СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ  
Тема 6. Сучасні соціологічні концепції суспільства.  
Тема 7. Теорії інформаційного суспільства.  
Тема 8. Просторово-часові орієнтири в інформаційному суспільстві.  
Тема 9. Соціологічні концепції глобалізації.  
Тема 10. Теорія соціального обміну.  
Тема 11. Сучасні теорії вибору. 
Тема 12. Теорія конфлікту.  
Тема 13. Теоретичний дискурс про медіа та про масову комунікацію.  

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Арон, Р. (2004). Етапи розвитку соціологічної думки. Київ: 
Юніверс, 688 с. 

2. Гавриленко,  І. М. (2011). Сучасна зарубіжна соціологія: навч. 
посіб. Київ: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок 
України, 479 с. 

3. Глобалізація в соціологічному вимірі (2011). Київ: Інститут 
соціології НАН України, 318 с. 



 

4. Порпуліт, О. (2017). Трансформація просторово-часового 
континууму в інформаційному суспільстві: трактування 
фундаментальних параметрів у західних комунікаційних теоріях. 
Evropskypoliticky apravnidiskurz, 4 (3), 192-199.  

5. Порпуліт, О. (2018). Категорія простору в соціокомунікаційній 
перспективі. Evropsky politicky a pravni diskurz, 5 (2), 252-259.  

6. Порпуліт, О. (2017). Просторово-часові орієнтири інформаційної 
доби. Slovak international scientific journal, 11, 42-47. 

7. Смислова морфологія соціуму (2012). Ред Н. Костенко. Київ: ІС 
НАН України, 419 с. 

8. Соболевська, М. (2014). Порядок дискурсу порядку: 
неофункціоналізм та постструктуралізм в сучасній соціологічній 
теорії. Київ: Логос, 246 с. 

9. Соціологічна теорія: традиції та сучасність (2007). Ред. А. Ручка. 
Київ: ІС НАНУ, 155 с. 

Електронні інформаційні ресурси: 
1. https://link.springer.com/  (доступ до електронних ресурсів 

видавництва Springer. (англ., нім.). що містить архіви провідних 
світових періодичних видань з психології, соціальних комунікацій, 
журналістики тощо) 

2. Інтернет-портал Media Sapiens 
3. online.sagepub.com Колекція включає в себе більше 500 

повнотекстових журналів видавництва SAGE з різноманітних 
дисциплін. У тому числі, більше, 300 журналів з соціології, 
кримінології, психології, економіки, менеджменту і ряду інших 
суcпільних і гуманітарних наук. (англ.). 

4. www.jstor.org Популярний електронний архів JSTOR включає в 
себе архіви провідних світових журналів з соціології, політології, 
права, освіти, статистики, математики, історії, екології, філософії, 
економіки та багато іншого. (англ.) 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

  
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 
певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  
заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 
Об’єктом поточного оцінювання є: 
– програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
– питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
– програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання, есе. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою. 
. 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали Максимум 
Усний контроль опитування  3 балів 30 
Практичний контроль Робота на практичних заняттях 5 балів  61 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Написання тез за темою 
Презентація 

9 балів 9 



 

Реферат 
Резензування роботи науковця 
Практичне завдання 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Написання тез за темою Тези Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Підготовка презентації Презентація-доповідь 
Складання реферату Реферат 
Рецензування роботи 
науковця 

Рецензія 

Виконання 
практичного завдання 

Звіт 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максимальна 
кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Написання 
тез за темою 

1 Повністю розкрито проблемні питання, сформульовані 
висновки достатньо обґрунтовані, прослідковується 
творчий підхід у розкритті проблематики, дотримано 
лексичних, граматичних та стилістичних норм української 
літературної мови. 

Презентація  2 Відповідність змісту доповіді студента та/або 
оригінальність візуального представлення відповідному 
навчальному матеріалу. 

Реферат 2 Здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Практичне  
завдання 

2 Самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

Рецензування 
роботи 
науковця 

2 Здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 
спроможність розкрити проблемні питання, основні тези, 
сформулювати висновки обґрунтовано, продемонструвати 
творчий підхід у розкритті проблематики. 

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ 

 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 
деканату за наявності поважних причин або за письмовою 
заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 



 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 
При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 
За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 
хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 
та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 
формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 
практичних заняттях за необхідності групової роботи у 
спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 
Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 
опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 
Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 
робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватися правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ 

Обсяг 3 кредити  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

2 семестр 4 рік навчання  

Дні, час, місце  

Викладач (-і) Білова Маргарита 

Контактний телефон  

Е-mail m_bіlova83@onu.edu.ua  

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. Четвер 14.30 – 16.30 
 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Спецкурс «Психологія спорту» закладає основи практичної 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до вибіркових курсів. 

Мета  курсу. створення умов для засвоєння студентами основних загальних 
уявлень щодо методологічних, науково-методичних та 
прикладних проблем сучасної практичної психології в галузі 
спортивної діяльності, засобів психологічного супроводження  
спортсменів та інших учасників тренувальної та змагальної 
діяльності. 

Завдання дисципліни: 
 

- розвиток у студентів навичок наукового мислення;  
- ознайомлення студентів з основами психологічного 
супроводу особистості в спортивній діяльності; 
- формування уявлення про основні напрямки роботи 
спортивного психолога; 
- формування психологічної готовності до здорового образу 
життя. 

Компетентності Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову) 
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  
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СК 12. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 
професійної мобільності. 
 

Очікувані результати 

 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних 
задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 
ПР12. Складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування методів когнітивної та емоційної регуляції 
власної діяльності, фізичного та 
психічного стану. 

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (20 год.) та практичних (10 год.) 
занять, організації самостійної роботи здобувачів  (60 год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів 
перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
практичних завдань: складання реферату, таблиць, підготовку 
презентацій та виконання тренувальних завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ 
СПОРТУ. 
Тема 1. Психологія спорту як галузь психологічного 
 Знання. 
Тема 2. Психологічні особливості спортивної діяльності. 
Тема  3. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної 
підготовки спортсменів. 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ 
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Тема 4. Основи психічної регуляції в спорті. 
Тема 5. Психологічні особливості спортивного колективу. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. Психологія спорту. Навчальний 
посібник. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. Видавництво ЦУЛ – 2007. - 
242 с. 
2. Вейнберг Р.С., Гоулд Д. Психологія спорту: навч. посіб. / Р. С. 
Вейнберг, Д. Гоулд. – К. : Олімпійська література, 2014. – 336с. 
3. Височіна Н.Л. Психологічне забезпечення у системі підготовки 
спортсменів в олімпійському спорті. / Н.Л. Височіна. Видавництво ЦУЛ 
– 2021. - 384 с. 
4. Воронова В.І. Психологія спорту: навч. посіб. / В. І. Воронова. –К. : 
Олімпійська література, 2017. – 298с.  
5. Гринь О. Р. Психологічне забезпечення та супровід підготовки 
кваліфікованих спортсменів / О. Р. Гринь. – К. :НУФВСУ, вид-во 
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«Олімп. л-ра», 2015. – 276 с. 
6. Іваній І.В. Психологія фізичного виховання та спорту: 
навчальнометодичний посібник / І.В. Іваній, В.М. Сергієнко. –Суми: 
ФОП Цьома С.П.,2016. – 204с. 
7. Сергієнко Л.П. Практикум з психології спорту: навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / 
Л. П. Сергієнко. – Харків : «ОВС», 2008. – 256 с.  
8.  Федик О.В. Психологія спорту: матеріали для самопідготовки до 
семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія» / 
Редагування та упорядкування / О.В.Федик. – Івано-Франківськ: «Інін», 
2013. – 226 c. 
9.Білова М.Е. Заняття спортом як форма  психологічної залежності. 
Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : 
Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції – Одеса : 
ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2020. С 56 – 59. 
100Білова М.Е, Будіянський М.Ф. Профілактика стресових станів: 
тілесно-оріентовані, когнітивні, медитативні техніки. /Габітус. Науковий 
журнал з соціології та психології. Категорія Б. Випуск 26/2021./ 
http://habitus.od.ua/26-2021 
Електронні інформаційні ресурси 
1. http://www.psylist.net/sport/ 
2. lugor.org.ua   
3. www.shooting-ua.com   
4. www.sport-health.com.ua   

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
- відпрацювання практичних навичок; 
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  
               Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  
Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  5 балів 50 
Практичний контроль Робота на семінарських заняттях 10 балів  40 
Індивідуальне самостійне 
завдання 

Презентація 
Реферат 
Аналіз наукової літератури та 
складання таблиць 
Виконання тренувальних завдань 

10 балів 10 

Залік (бали)   100 
 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання Складання реферату реферат 
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Складання таблиць таблиця обговорює з викладачем.  

Виконання 
тренувальних завдань 

демонстрація вправи 

 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  2 відповідність змісту доповіді студента та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Складання 
таблиць 

3 здатність узагальнювати теоретичний матеріал та 
викладати його на прикладах професійної діяльності 
практичного психолога 

Виконання 
тренувальних 
завдань 

3 самостійність та змістовність виконання практичного 
завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 
причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 
стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 
відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  
погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
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взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної роботи 

 

Силабус курсу 

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Обсяг 3 кредити  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

8 семестр 4  рік навчання 

Дні, час, місце Четвер 8.00; 09.30. ,  

(при дистанційному навчанні - платформа zoom) 

Викладач (-і) Хлівнюк Тетяна 

Контактний 

телефон 

096-4477497 

Е-mail khlivniuk@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної роботи 

Консультації Онлайн-консультації. Четвер 14.00-16.00. Платформа 

zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  

електронну пошту 
 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет 

вивчення 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Політична психологія» вивчає 

психологічні аспекти політичного життя, політичної 

поведінки людини, соціальних груп, народів. 

Місце дисципліни 

в освітній 

програмі 

Дисципліна відноситься до вибіркових навчальних 

дисциплін 

Мета  курсу. Мета: розкриття психологічні закономірності політичної 

діяльності, формування знань про аналіз психологічних 

механізмів політики та вплив психології на процеси, явища, 

осіб та групи у політичній діяльності  здобуття вмінь 

надавати практичні психологічні рекомендації по 

оптимальному здійсненню політичної діяльності на всіх 

рівнях. 

Завдання 

дисципліни: 

 

- ознайомити студентів з закономірностями протікання 

психічних процесів і явищ у політиці,  основними 

поняттями і категоріями політичної психології,  політичною 

соціалізацією особистості;  

- вивчити психологічні особливостями різних політичних 

режимів та методи пропагандистського впливу на людей; 

- ознайомити з прийомами, які використовуються у засобах 

масової комунікації для формування масових настроїв та 

при рішенні політичних задач;  
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 -  вивчити основи формування іміджу політичних партій та 

їх лідерів; 

 прогнозування політичної активності й особистісних 

якостей політичних лідерів; основ психологічного 

консультування по веденню міжнародних переговорів; 

рішення соціальних конфліктів. 

Компетентності Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Очікувані 

результати 

 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. 

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

для вирішення професійних завдань. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 
 

ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (20год.) та практичних 

(10год.) занять, організації самостійної роботи  (60год.).  

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності  

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція, семінари, пояснення, бесіда, обговорення, 

дискусія.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація, презентація 

• Інтерактивні вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача; самостійна робота студентів з 

навчальною літературою, підготовка рефератів, доповідей, 

презентацій 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
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навчально-пізнавальної діяльності.  

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання практичних завдань: підготовку 

рефератів, повідомлень, доповідей  та презентацій, практичних 

завдань. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Політична психологія як наука. Історія психолого – 

політичної думки 

Тема 2. Політична свідомість. Психологічні аспекти політичної 

культури 

Тема 3.Психологія політичної соціалізації. Психологія 

політичної діяльності 

Тема 4. Психологія груп у політиці. Психологія національно – 

етнічних спільнот 

Тема 5. Психологія політичного лідерства. Психологія 

політичної еліти 

Тема 6. Психологія політичної влади  

Тема 7. Психологія мас у політиці 

Тема 8. Психологія політичних конфліктів та політичного 

тероризму 

Тема 9. Психологічні аспекти маніпулятивного впливу у 

політиці. Психологія комунікацій у політиці 

Тема 10. Прикладна політична психологія  

Перелік  

рекомендо

ваної 

літератур

и 

1. Гошовська В. А. Політичне лідерство: навч. посібник / 

В.А.Гошов-ська, Л. А. Пашко.  К.: НАДУ, 2013. 300 с. 

2. Козирєв М. П. Політична психологія: навч. посібник / 

М.П.Козирєв.  Львiв: ЛьвДУВС, 2018.  648 с. 

3. Лозинський О.М. Політична психологія: навчальний посібник / 

О.М. Лозинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. 228с.  

4. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-

довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 

2020.  418 c.   

5. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / 

Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. 

Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.].  Київ : Талком, 

2018.  Вип. 7 (21). 192 с. 

6. Траверсе Т.М. Політична психологія/ Т.М. Траверсе.  К.: 

Парламентське вид-во, 2013.  240 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна рада України. URL: www.rada.gov.ua 

2. Інституту соціальної та політичної психології. URL: 

https://ispp.org.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Український незалежний центр політичних досліджень URL: 

https://ispp.org.ua/
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http://ucipr.org.ua/ua/ 

5. Хлівнюк Тетяна Петрівна. Наукові публікації URL: 

https://scholar.google.com/citations?user=9HcSZG4AAAAJ&hl=ru 

6. Центр правових та політичних досліджень. URL: 

http://centre7.org.ua/ 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на семінарських  

заняттях; 

- відпрацювання практичних вмінь та навичок; 

- оцінювання підготовки та виконання завдань визначених для самостійної 

роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за 

результатами всіх видів поточного контролю. Підсумкова оцінка визначається як 

проста середньозважена сума балів за результатами поточного контролю за 100-

бальною шкалою.  

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 
Метод Форма Бали максимум 

Усний фронтальний 

контроль 

опитування  0 - 30 балів 30 

Практичний контроль Робота на семінарських 

заняттях 

0 - 50 балів  50 

Індивідуальне 

самостійне завдання 

Реферати, доповіді, 

повідомлення, практичне 

завдання, презентація 

0 – 20 балів 20 

Залік (бали)   100 

Самостійна робота здобувачів. 
Форми методи контролю строки здачі завдань 

Доповідь з 

презентацією/доповідь  

Комбінований 

контроль 

Здобувач обирає форму 

самостійної роботи з 

запропонованих. Тема та строк 

виконання погоджується з 

викладачем.  

Практичне завдання Письмовий 

контроль 

Реферат Комбінований 

контроль 

Повідомлення Усний фронтальний 

контроль 

Практичне завдання Письмовий 

контроль 

Критерії оцінювання самостійної роботи (індивідуального  завдання) 

Вид Максим к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Доповідь з 

презентаціє

20/10 відповідність змісту доповіді студента, структури, 

викладених результатів  та/або оригінальність 

http://ucipr.org.ua/ua/
https://scholar.google.com/citations?user=9HcSZG4AAAAJ&hl=ru
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ю/доповідь  візуального представлення  матеріалу у вигляді 

презентації. 

Повідомлен

ня 

5 відповідність змісту повідомлення темі та його 

повнота  

Реферат 15 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу, повнота та 

глибина, детальність аналізу проблеми, винесеної у 

темі реферату,  дотримання вимог академічної 

доброчесності  при оформленні цитування й 

посилань на джерела. 

Практичне  

завдання 

20 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  
 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика 

щодо 

дедлайнів 

та 

пересклада

ння 

Завдання, які виконані з порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-15 балів). 

Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача та згодою декана. Повторне складання заліку з метою 

покращення оцінки не допускається.   

Політика 

щодо 

академічної 

доброчесно

сті:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf  та Положенням про комісію з питань етики 

та академічної доброчесності  

https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/Polojenia_eti

chnu_comisiyu.pdf 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація та 

фальсифікація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою 

право змінити тему завдання. 

Політика 

щодо 

відвідуванн

я та 

запізнень 
 

Відвідування семінарських занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (військовий 

стан, пандемія, хвороба здобувача, стажування за академічною 

мобільністю, індивідуальний графік відвідування занять та 

ін.поважні причини) навчання може відбуватись дистанційно в 

он-лайн формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні 

пристрої 

Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

семінарських заняттях у процесі роботи, у спеціальних 

Додатках та при роботі з інформаційними ресурсами. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/Polojenia_etichnu_comisiyu.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/Polojenia_etichnu_comisiyu.pdf
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Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі дотримуються етики у взаємодії, дисципліни та 

правил поведінки здобувачів, приймають  активну участь у 

всіх заняттях: опитуваннях,  дискусіях, під час практичних 

занять, вимог Положень ОНУ при контролі результатів 

навчання. Виконують всі навчальні завдання з дотриманням 

дедлайнів відповідно до робочої навчальної програми. 

 


