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1.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен є одним із основних видів підсу-

мкової державної атестації випускників освітньої програми підготовки магіст-

рів спеціальності 053 Психологія.  

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціальності 053 Психологія розроблена відповідно до нормативних вимог 

підготовки фахівців, викладених у законодавчих та нормативних документах 

про вищу освіту. Її зміст орієнтує магістрантів не тільки на творче засвоєння 

фахових знань, а й на вироблення умінь, навичок і бажання займатися само-

освітою, оволодівати новою інформацією, уміння використовувати здобуті 

знання на практиці. Професійна підготовка магістрів зі спеціальності 053 

Психологія  передбачає опанування тем таких нормативних курсів як: «Педа-

гогіка та психологія вищої школи», «Організація та методика психотерапев-

тичної, психокорекційної та психореабілітаційної роботи», «Психологічне 

консультування окремих категорій клієнтів», «Психологія інноваційної діяль-

ності», «Конфліктологія», «Психологія та етика ділового спілкування», «Етні-

чна і крос культурна психологія».   

Метою проведення комплексного екзамену є перевірка якості професій-

ної підготовки психологів та викладачів психологічних дисциплін закладів 

вищої  освіти, виявлення відповідності підготовки випускника до вимог освіт-

ньої програми. Екзамен є свідченням фаховості випускника, його готовності 

брати участь у роботі практичного психолога.   

Програма комплексного державного екзамену покликана перевірити те-

оретичні знання випускників  вміння використовувати їх в практичній діяль-

ності для проведення психологічного діагностування, консультування та пси-

хокорекції з метою комплексного вирішення завдань психологічної допомоги. 

Відповідно до цього, відповіді студентів магістратури повинні бути теоретич-

но обґрунтованими та професійно-орієнтовними, мають базуватися на науко-
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вому педагогічному, психологічному та методичному матеріалі. Студенти по-

винні показати знання та рівень засвоєння загальних компетентностей:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 10. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

Спеціальних компетентностей: 

СК 1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики. 

СК 2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психо-

логічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значу-

щості. 

СК 3. Здатність обирати і застосовувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

СК 4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгові, психотерапев-

тичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

СК 5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню ді-

яльність для різних категорій населення у сфері психології. 

СК 6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисцип-

лінарних командах. 
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СК 7. Здатність ухвалювати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

СК 8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищу-

вати професійну кваліфікацію. 

СК 9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 СК 10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психоло-

гічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Спеціальних фахових компетентностей: 

СФК 1. Здатність до усвідомлення сутності існуючих психологічних проблем 

завдяки   упредметненню об’єкту осмислення на метапрадигмальному рівні та 

його розуміння в новій інтегрально-методологічній якості. 

СФК 2. Здатність до реалізації психологічної діяльності в етнічному та муль-

тікультурному середовищі.  

СФК 3. Здатність до: подолання труднощів міжкультурної взаємодії та медіа-

ції конфліктних ситуацій; встановлення причин кроскультурних та етнічних 

конфліктів, прогнозування ефективністі стратегій управління етнічним конф-

ліктом; розробки стратегій подолання перешкод та застосування їх в практиці 

ділового міжнаціонального спілкування. 

Основними завданнями проведення комплексного кваліфікаційного ек-

замену зі спеціальності 053 Психологія  у майбутніх фахівців є перевірка фун-

даментальної теоретичної і практичної готовності висококваліфікованих, кон-

курентоспроможних фахівців з психології, які володіють відповідними компе-

тенціями-знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного засто-

сування, сучасними методами викладання, знаннями та вміннями психодіаг-

ностичної та психокорекційної роботи психолога у різних сферах життєдіяль-

ності людини; здатні вирішувати комплексні завдання у сферах психологічно-



6 
 

го супроводу становлення особистості, професійного та організаційного роз-

витку та консультування. 

Екзаменаційний білет (варіант) становить собою комплексне поєднання 

різних форм завдань. У складі кожного білета (варіанта) – 3 завдання. 

Форми тестових завдань уніфіковано таким чином: 

І. Тестові завдання закритої форми з вибором  однієї правильної 

відповіді, що оцінюється по 0,5 балів за кожну правильну відповідь. 

100 тестових завдань для перевірки теоретичної підготовки майбутніх 

магістрів з психології із таких дисциплін: «Педагогіка та психологія вищої 

школи», «Організація та методика психотерапевтичної, психокорекційної та 

психореабілітаційної роботи», «Психологічне консультування окремих кате-

горій клієнтів», «Психологія інноваційної діяльності», «Конфліктологія», 

«Психологія та етика ділового спілкування», «Етнічна і крос культурна пси-

хологія».   

Загалом за виконання тестів з вибором  однієї правильної відповіді, мак-

симальна кількість балів – 50 

ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності 

6 тестових завдань закритої форми на встановлення відповідності чи 

відновлення послідовності, що оцінюється по 0,5 балів за кожну правильну 

відповідь.  Максимальна кількість - 20 балів. 

ІІІ. Завдання відкритого типу 

Завдання, що потребує розв’язання ситуації практичного характеру. Ви-

конуючи практичне завдання, студенти повинні здійснювати пошук, опрацю-

вання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  Показати вміння узага-

льнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. Розробляти 

програми психологічних інтервенцій (психотерапія, консультування тощо), 

Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та за-

гальнолюдські цінності. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сфо-
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рмульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями аде-

кватності. 

Максимальна кількість балів за третє завдання – 30 балів 

Завдання з різних дисциплін у складі кожного білета добирається таким 

чином, щоб у 5 варіантах білетів дисципліни тестові питання були представ-

лені в такому співвідношенні: 

Методологічні та теоретичні проблеми науко-

вого пізнання в галузі психологічної науки 
15 теоретичних питань 

Педагогіка та психологія вищої школи 10 теоретичних питань 

Організація та методика психотерапевтичної, 

психокорекційної та психореабілітаційної 

роботи 

15 теоретичних питань 

Психологічне консультування окремих кате-

горій клієнтів 
15 теоретичних питань 

Психологія інноваційної діяльності 10 теоретичних питань 

Конфліктологія 15 теоретичних питань 

Етнічна і кроскультурна психологія 10 теоретичних питань 

Психологія та етика ділового спілкування 10 теоретичних питань 

Кожен варіант міститиме одне питання відкритого типу з однієї з дис-

циплін: «Організація та методика психотерапевтичної, психокорекційної та 

психореабілітаційної роботи», «Психологічне консультування окремих кате-

горій клієнтів», «Конфліктологія», «Етнічна і кроскультурна психологія». 

Максимальна кількість балів за відповіді на три завдання білета ‒ 

100 балів. 

1.2. КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

До критеріїв оцінювання, що визначають підготовку студента зі 

спеціальності,  належать: 

- особливості засвоєння знань (обсяг, змістовність, правильність, 

точність, ґрунтовність); 

- якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, 

логічність, послідовність, самостійність, виразність мовлення); 
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- структура сформульованої відповіді (теоретичний, методичний і 

практичний рівень, їх науковість, грамотність, доцільність та прогностична 

ефективність практичного матеріалу). 

Критерії оцінювання відповіді магістранта: 

 характеристика відповіді: елементарна, фрагментарна, логічна, 

доказова, обґрунтована; 

 якість знань: правильність, повнота, глибина, гнучкість, системність, 

узагальненість; 

 рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, робити висновки; 

 досвід творчої діяльності: вміння виявляти проблеми, формулювати 

припущення, розв’язувати задачі; 

 самостійність оцінних суджень. 

Критерії оцінювання за кредитно-модульною системою: 

Кількість 

Набраних 

балів 

оцінка  

Критерії оцінювання За нац..  

шкалою 

За ECTS 

 

 

90-100 

 

 

5 

 

 

А 

Студент має системні, міцні знання в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, усвідомлено вико-

ристовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. 

Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнюва-

ти опанований матеріал, самостійно користуватися 

джерелами інформації, приймати рішення. 

Засвоїв взаємозв’язок основних понять та їх значення 

для набуття професії, проявив творчі здібності в розу-

мінні та використанні навчально-програмового мате-

ріалу 

 

 

81-89 

 

 

 

 

4 

 

 

В 

Студент має повні, глибокі знання, здатний за-

стосовувати їх у практичній діяльності, робити вис-

новки, узагальнення. Вміє аргументовано використо-

вувати отримані знання в різних ситуаціях, самостійно 

знаходити інформацію, ставити і розв`язувати наукові 

проблеми. 
 

71-80 

 

С 

Студент добре володіє вивченим матеріалом, за-

стосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналі-

зувати й систематизувати інформацію під керівницт-

вом викладача, використовує основні положення із 

самостійною і правильно аргументацією. 
   Студент вміє застосовувати вивчений матеріал у 
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61-70  

 

3 

D стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, вста-

новлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між яви-

щами, фактами, робити висновки, загалом дає логічні 

відповіді, однак допускає при цьому суттєві помилки. 
 

51-60 

 

E 

Студент виявляє знання і розуміння основних 

положень теоретичного матеріалу. Дає правильні, але 

недостатньо осмислені відповіді. Вміє застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, наводити 

власні приклади на підтвердження власних думок. 

 

35 − 59 

 

 

2 

 

FX 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагме-

нтів, що становлять незначну частину навчального ма-

теріалу, має прогалини в знаннях основного програм-

ного матеріалу, пропускає суттєвих помилок  у відпо-

відях на прості питання 
 

1 − 34 

 

F 

Студент не засвоїв матеріал у межах програми курсів 

дисциплін за фахом, не може відтворити навчальний 

матеріал. 

 

2. ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕО-

РЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ГАЛУЗІ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

Рушійні сили розвитку пізнання. Теоретична проблема   пізнання.  

           Взаємодія трьох факторів: Соціального – руйнація феодальних порядків. Виникнен-

ня механіки. Механічна уява про природу, Предметно-логічного – інтелектуальна револю-

ція. Вчення про рефлекторну природу поведінки, афекти, чуттєве сприймання та діагности-

ку здібностей людини. Категоріальний аппарат науки.   Упорядкання досвіду людини та 

спрямування руху дослідніцької думки; Особистісно-психологічного - таблиця категорій 

Аристотеля. Тлумачення категорій Кантом. Зв'язок та взаємопереходи проміж категоріями 

в роботах Гегеля. Категоріальний аппарат оволодіння психічною реальністю. Готовність 

суб'єкта до оволодіння логікою науки. Програма діяльності особистості. Проблема  як 

складне теоретичне або практичне  питання, що потребує свого розв'язання. Розвиток як 

головна характеристика законів існування природи, суспільства та мислення. В діалектич-

ному розумінні умовою розвитку є боротьба протилежностей. Розв'язання теоретичної 

проблеми як інтегральний засіб організації пізнання  починається шляхом  встановлення 

зв'язку між протилежними принципами-категоріями конкуруючих теорій завдяки реалізації 

розумової операції  зведення їх до загальної теоретичної основи в разі чого вони предста-

ють як крайні прояви  вихідної категорії інтегрального теоретичного підходу. Постановка 
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низки все більш конкретних теоретичних проблем пізнання як шлях розв'язання вихідної 

теоретичної проблеми організації пізнання.  

Теоретичні проблеми  психології пізнання. Відповідність принципам діалекти-

ки та діалогічній природі мислення. Методологічні, філософські та психологічні про-

блеми організації пізнання. 

Філософські проблеми організації пізнання:  

–  формального та змістовного;  

–  дез'юнктивного та недез'юнктивного;  

–  операндного та операторного;  

– сталого та такого, що розвивається;  

– знеособленного та особістісного; 

–  категоріального та операційного. 

Психологічні проблеми. Протистояння двох  аспектів людської психіки:    

–   колективного та особистісного,  

–   понятійного та наочно-чуттєвого,   

–  загальнозначущого та суб'єктивного,  

–  неістотного  та істотного,  

– сталого, закріпленого в значеннях мови та бесперервно мінливого, існуючего в смислах.  

 «Сутність»  як абстрактна філософська категорія.  Поняття «онтологія» та 

«гносеологія».   Сутність  пізнання  як об’єкт та як предмет  дослідження. 

        Сутність  як суперечливість внутрішніх глибинних процесів явищ  дійсності, яка хара-

ктеризує  найбільш важливу сторону їх існування та розвитку. Онтологія, як навчання  про 

реальне буття та прості, незалежні одне від одного його одиниці  (монади), властивості та 

умови існування буття: дещо та ніщо, можливе та неможливе, визначене та невизначене, 

кількість та міра. Гносеологія, як теорія пізнання про витоки, засоби та умови ітиності нау-

кового пізнання. В якості об'єкту психології пізнання, сутність виступає як онтологічний 

елемент  її дослідження, а в якості її предмету – як гносеологічний.   

 Сутність  пізнання як система двох суперечностей – внутрішньосутнісної та 

сутнісно-явленневої. Явлення сутності пізнання. Процес визначення сутності пізнан-

ня. 

       Сутність пізнання як проблема двох суперечностей – внутрішньосутнісної та сутнісно-

явленневої.  Явлення сутності пізнання є  зовнішнім вираженням  суперечливості  

внутрішніх глибинних процесів пізнання, які  обумовлють її існування та розвиток. Супе-

речність між сутністю пізнання та її явленням виникає  завдяки притаманній явленню сут-

ності  певної властивості  враховувати зв'язки  не суб'єктно-предикативного характеру між 
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протилежними принципами організації пізнання. Процес визначення сутності   пізнання як 

послідовність трьох розумових кроків: першого - по виявленню внутрішньосутнісної супе-

речності однієї сторони проблеми; другого - по виявленню сутнісно-явленнєвої супереч-

ності між сторонами проблеми та третього -  по створенню системи суперечностей, як 

визначення сутності пізнання:  

Поняття методології  та методів пізнання. Типи парадигмально-пізнавальних тех-

нологій. Теоретична та метатеоретична методології організації пізнання. Поняття методу. 

Методи пізнання, методи викладання та методи педагогіки. Метод «Сходження від аб-

страктного до конкретного». 

          Методологія як вчення про способи організації пізнання, сукупність прийомів що 

використовуються в науці. Теоретична методологія: концептуалізація як метапроцедура 

введення онтологічних уявлень у масив емпіричного матеріалу та парадигматизація як ми-

следіяльність із створення нової парадигми. Метатеоретична методологія: як  як метатео-

ретичний аналіз і рефлексія існуючих історично концепцій та теорій та  метапарадигмати-

зація як упредметнення  шляхом інтеграції інших парадигм в нову інтегрально-

методологічну якість.  Метод як спосіб організації пізнання природи явищ дійсності і  за-

конів їх існування. Загальні методи пізнання та спеціальні методи, що використовують 

окремі науки: математика, психологія. істория. Метод та історично обумовлений рівень 

знання. Застосовування методів природничих наук в психології.  

Методи викладання, як формування цілісного зображення науки: систематичний, 

генетичний, історичний та іх вплив на  організацію  методів пізнання. Педагогічні методи, 

як такі, що сприяють найскорішому та цілковитому засвоєнню предмета викладання: 

еврітичний, сократичний, проблемний.  

 

Зміст та форма як філософські категорії  та їх значимість для розв’язання про-

блеми пізнання. Поняття «категорії» як форми аналітичної  організації пізнання.  

       Зміст як відображення найбільш важливих властивостей та ознак об’єкта пізнання, що 

визначають його сутність. Форма як  системна організація  змісту відображення властиво-

стей та ознак явища дійсності, виступаючого в якості об’єкту пізнання. Внутрішня, 

зовнішня та відносна форми організації  пізнання. Функціональне призначення  усіх форм 

організації пізнання та їх значимість. Свідомість як вища форма відображення реальності, 

яка властива виключно людині. Категорії як  форми аналітичної організації пізнання.  

Категоріальна парадигма як принцип формально-логічної та мовленнєво-

синтаксичної організації пізнання. Розумові операції аналізу, абстрагування та конкрети-

зації  в межах категоріальної парадигми. Недоліки формально-логічної та мовленнєво-
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синтаксичної  організації  пізнання та недосконалість їх психологічного знаряддя як при-

чина неможливості разв’язання проблеми організації  пізнання категоріальним шляхом. 

Антиномії. 

Операційна парадигма як принцип позалогічної організації пізнання. Поняття 

«операції» як  форми синтетичної організації пізнання. Розумові операції синтезу, абстра-

гування та конкретизації  в межах операційної парадигми. Переваги принципу операційної 

організації пізнання. 

          Категоріально-операційна парадигма як форма організації пізнання у відповід-

ності з принципами діалектики.  Продуктивний діалог між розумовими операціями ана-

лізу та синтезу. Взаємна обумовленність дедуктивної та індуктивної складових мислення 

як умова організації пізнання. Операція абстрагування в межах категоріально-операційної 

парадигми. 

Перенесення проблеми організації пізнання в сферу психології.  

Вюрцбургська школа - родоначальник експериментального вивчення мислення як 

розумової діяльності. Задача як  детермінанта розумової діяльності по розв'язанню пробле-

ми організації пізнання. Поняття «антиципації». 

     Проблема організації пізнання в умовах методологічної кризи світової 

психологічної науки на рубежі 20 – 30 років ХХ сторіччя. Процесуальний підхід до 

розв’язання проблеми організації пізнання. Філософсько-психологічна концепція  С. 

Л.  Рубінштейна.   

          Методологічна проблема індивідуального та суспільного як низка конкретних  пси-

хологічних проблем протистояння двох  аспектів людської психіки:   коллективного та 

особистісного, понятійного та наочно-чуттєвого,  загальнозначущого та суб'єктивного, 

неістотного та істотного, сталого  

(закріпленого в значеннях мови) та бесперервно мінливого. Проблема організації пізнання 

як зіткнення дез'юнктивного та процессуального підходів до мислення. Культурно-

історична теорія мислення Л. С. Виготського, теорія діяльності О. М. Лєонт'єва, філософ-

сько-психологічна концепції Л. С. Рубінштейна.  

Психологічні знаряддя організації пізнання методом «Сходження від 

абстрактного до конкретного». Діалектико-логічне поняття  та триадичний 

(діалектичний) умовівід. 

          Метод «Сходження від абстрактного до конкретного» як засіб розв'язання низки 

теоретичних проблем.   
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Сутність проблеми пізнання як вихідна категорія теоретичного підходу до 

організації  пізнання методом «Сходження від абстрактного до конкретного».  

Визначення  сутності проблеми пізнання як системи суперечностей.   

 Умова постановки теоретичної проблеми  як  основополагаюча принципу її 

розв’язання. Розумові операції абстрагування. Сутність проблеми організації пізнання як 

форма системи суперечностей: вутрішньосутнісної та сутнісно-явленнєвої. Складові 

системи пізнання. 

Перша складова системи суперечностей. Внутрішньосутнісна суперечливість 

метафоричної організації пізнання. Теза та логічний залишок (резідіум).   Метафоризація та  

іронізування. 

Друга складова системи суперечностей. Суперечення  між  внутрішньо суперечливою    

метафоричною організацією пізнання   та  діалектикою, як явленням  сутності пізнання. Теза 

та  антитеза.  Іронія та діалектика. 

Перший крок конкретизації проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми  

між діалектикою, як принципом організації пізнання  і діалектичною логікою, як 

інтегральною формою організації пізнання.   

Другий крок конкретизації проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між діалектичною логікою, як інтегральною формою організації пізнання   та категоріально-

операційною парадигмою, як принципом організації пізнання. 

Третій крок конкретизації проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між засобами організації пізнання: категоріально-операційною парадигмою та 

психологічними особливостями  мислення як процесу. 

Четвертий крок конкретизації проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між  психологічними закономірностями функціювання та розвитку мислення як процесу   і 

природною діалогічністю мисления. 

П’ятий крок конкретизації проблематики організації пізнання у відповідності з 

вимогами методу «Сходження від абстрактного до конкретного». Постановка проблеми 

між  організацією пізнання у відповідності з природною діалогічністю мислення та 

діалогікою, як формою організації пізнання.          
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посібник для вищої школи / С. Д. Максименко. – К: Наукова думка, 2012. – 224 с. 

8. Методологія та організація наукових досліджень: підручник / М. О. Клименко, В. Г. 

Петрук, Н. М. Вознюк, М. Б. Мокін. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 474 с. 

9. Мілютіна К. Л. Методологічні та теоретичні проблеми психології: опорний конспект 

лекцій / К. Л. Мілютіна. – К: ІПК ДСЗУ, 2014. – 88 с.  

10. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне 

забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – К: Лібра, 2004. – 344 с. 

11. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-

центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): навч.-метод. посіб. / В. 

В. Рибалка. – К: Ніка-Центр, 2013. – 204 с. 

12. Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології: посібник / В. В. Рибалка. 

– К: Талком, 2017. – 245 с. 

13. Самойлов А. Е. Теоретические проблемы логико-психологического анализа 

мышления / А. Е. Самойлов. – Запорожье, 1997. – 167 с. 

14. Самойлов А. Е. Психология парадоксального мышления или прогностический диалог 

теории с эмпирией / А. Е. Самойлов. – Днепропетровск, 2007. – 185 с. 

15. Самойлов О. Є. Діалогіка формування та флормулювання їдеї / О. Є. Самойлов. // 

Тернопіль Психологія і суспільство. – 2012. – №3. 

16. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. 
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Соловйов. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 176 с. 

17. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень / Д. М. Стеченко, О. О. Чмир. – К: 

Знання, 2015. – 309 с. 

18. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захо-

жай, Д. Л. Єрін. – К: Центр навчальної літератури,, 2014. – 212 с. 

19. Фурман А. В. Категоріогенез як напрям професійного методологування / А. В. Фур-

ман. // Психологія і суспільство. – 2008. – №2. – С. 53–58. 

20. Фурман А. В. Типологічний підхід у системі професійного методологування [Текст] / 

А. В. Фурман. // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціаль-

нопсихологічний часопис. – 2016. – С. 78–92. 

 21. Фурман А. В. Методологія наукових досліджень: Модульно-розвивальний підручник 

/ А. В. Фурман. – Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО,, 2010. – 50 с. 

Додаткова література 

1. Аристотель. Аналитики первая и вторая/ Аристотель. – П: Государственное издатель-

ство политической литературы, 2002. – 437 с.  

2. Аристотель. Метафизика. / Аристотель. – М: мысль, 2016. – 508 с. 

3. Балл Г. А. Теория учебных задач: психол.пед. аспект / Г. А. Балл. – М, 1990. – 183 с. 

4. Арбиб М. Метафорический мозг / М. Арбиб. – М: Едиториал УРСС, 2004. – 304 с. – (2-

ге вид., перероб.і доп).      

5. Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция  

Л. С. Рубинштейна. К 120-летию со дня рождения. / К. А. Абульханова-Славская, А. В. 

Брушлинский. – М: 2009. – 248 с. 

6. Бочаров В. А. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий / 

В. А. Бочаров. – М, 1984. – 137 с. 

7. Вундт В. Введение в психологию / В. Вундт. – М: КомКнига, 2007. – 168 с. – (3-е изд.). 

8. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (Логико-психол. проблемы построения 

учеб. предметов) / В. В. Давыдов. – М, 2002. – 423 с. 

9. Щедровицкий Г. П. Мышление, методологическая работа и развитие . / Г. П. Щедро-

вицкий. // Вопросы методологии. – 2012. – №1. – С. 30–38. 

10. Файерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Файерабенд. – М: Наука, 

2006. – 554 с. 

11. Фурман А. В. Навчальна проблемна ситуація як об’єкт психологічного піхнання / А. 

В. Фурман. // Психологія і суспільство. – 2017. – №1. – С. 9–80. 

12. Ярошовець В. Методологічна рефлексія історико-філософського процесу / В. Яро-
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шовець. // Психологія і суспільство. – 2010. – №1. – С. 65 – 88. 

 

15. Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Класифікатор професій (КП) станом на 01.03.2015 

р.http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/KlassifikProfessiy.aspx 

4. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

5. Національна доктрина розвитку освіти : затверджена Указом Президента України від 

17 квітня 2002 року № 347/2002. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002  

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Про Націо-

нальну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента Укра-

їни від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.president.gov.ua/documents/15828.html  

7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37 

8. Національна рамка кваліфікацій. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

9. Перелік галузей знань і спеціальностей. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п. 

10. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 

29.03.2016 № 3) 

11. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf 

12. http://osvita.ua  Освітній портал "Освіта.UA". 

13/. http://www.intellect-invest.org.ua Портал сучасних педагогічних ресурсів. 

14/ www.npu.edu.ua (elib@npu.edu.ua) Електронна бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf
http://osvita.ua/
http://www.intellect-invest.org.ua/
mailto:elib@npu.edu.ua
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15. http://ispukr.org.ua/?p=4607#.XoR3Ruozbcs  Навчальні видання з інклюзивної освіти ін-

ституту спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України. 

 

2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ» 

Предмет конфліктології. 

Конфлікти, як супутники соціального буття та суспільного розвитку. Суть та приро-

да конфлікту. Поведінка у конфлікті та засоби його уникнення. Відсутність загальноприй-

нятого визначення поняття «конфлікт». Історія конфліктології. 

 Типи і види конфліктів. 

Критерії виділення типів і видів конфліктів. 

- В залежності від істинності: об`єктивні, умовні, помилкові, невидимі. 

- В залежності від сторін конфлікту: міжособові, міжгрупові, внутрішньо-особистісні. 

- В залежності від рівня регулювання:  керовані, слабокеровані, некеровані. 

- За функціями і наслідками: конструктивні і деструктивні. 

- За тривалістю: короткочасні, тривалі, затяжні. 

- За характером виникнення: стихійні і заплановані. 

- За характером перебігу: гострі,  хронічні,  латентні,  відкриті. 

- За характером загасання:спонтанні, знайдені конфліктуючими сторонами, знайдені 

під впливом зовнішніх сил. 

Структура і динаміка конфлікту. 

Сторони конфлікту. Умови протікання конфлікту. Предмет конфлікту. Можливі дії уча-

сників конфлікту. Стратегія та тактика поведінки в конфліктах. Результати конфліктних 

ситуацій. Динаміка конфлікту. Основні етапи: виникнення, усвідомлення, початок взаємо-

дії, розвиток, вирішення.  

Теорії і механізми конфлікту. 

Джерела конфліктів. Групи суперечностей:  

-суб`єктивно-індивідуальні (знання, особисті якості, мотиви, самооцінка, погляди і переко-

нання); 

- предметно-діяльнісні (цілі, засоби, методи діяльності, уявлення про значущість і цінність 

діяльності, здібності, рівень досвіду); 

 - ситуативні (оцінка ситуації, очікування та позиціях учасників, особливості взаємодії); 

- причинні ( суб`єктивні, зовнішні, особові, позитивні-негативні). Конфлікт і діалог. 

Причини і наслідки  конфліктів. 

Причини конфліктів - явища, події, факти, ситуації: 

http://ispukr.org.ua/?p=4607#.XoR3Ruozbcs
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- загальні  (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-демографічні, соці-

ально-психологічні, індивідуально-психологічні); 

- об`єктивні ( несприятливі умови, недоліки організації, незручний графік роботи,  

брак ресурсів, нечіткий розподіл обов`язків, низький рівень дисципліни); 

- суб`єктивні (неправильні  дії керівника, неправильні дії підлеглих, конфліктуючі 

структури, суперечності служб). 

Наслідки конфліктів. Позитивні (регулятивні, інформаційні, об`єднуючі, стимулюючі, діаг-

ностичні, психотерапевтичні). Негативні (стереотипи маніпуляцій, погіршення психологіч-

ного клімату, зниження привабливості праці, зниження співпраці і партнерства, наростання 

конфронтації). 

Моделі та стратегії поведінки в конфлікті. 

Моделі поведінки ( конструктивна, деструктивна, конформістська ). Стратегії поведін-

ки: 

- суперництво (конструктивне, деструктивне); 

- співпраця (предмет конфлікту ділимий чи ні); 

- вихід  (слабкість позиції, слабкість особи, недооцінка предмету, недооцінка опонен-

та, економія сил, маневр); 

- поступка  (пристосування, збереження відносин); 

- компроміс (баланс інтересів, взаємна поступка). 

Типи конфліктних осіб. 

Демонстративний: 

- прагне бути в центрі уваги; 

- часто стає джерелом конфлікту; 

- упивається своїм стражданням; 

- в конфліктах відчуває себе добре. 

Ригідний: 

- має завищену самооцінку; 

- підозрілий, образливий; 

- некритичної до власної поведінки; 

- прямолінійний;  

- має низький потенціал адаптації. 

Некерований: 

- імпульсивний, агресивний; 

- несамокритичний; 

- високий рівень домагань; 
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- не визначає загально прийнятих норм; 

- невміло планує  власну діяльність. 

Надточний: 

- скрупульозний; 

- вимогливий до себе; 

- образливий, тривожний. 

Безконфліктний: 

- нестійкий в оцінках і думках; 

- непослідовний в поведінці; 

- легко піддається навіюванню; 

- внутрішнє суперечливий; 

Спрямований на конфлікт: 

- конфлікт – засіб досягнення мети; 

- завжди активно сторона конфлікту; 

- маніпулятор взаємних стосунків. 

 

Ефективна поведінка в конфлікті. 

Конфліктогени ( погрози, необґрунтована критика, зауваження, насмішки, знущан-

ня, прізвиська, хвастощі, категоричність в думках, перебивання іншого, підвищення голо-

су, порушення етики, переклад відповідальності, егоїзм, маніпулювання).  

Профілактика та попередження конфліктів: 

- правила і норми спілкування (концентрація уваги на предметі обговорення, пере-

фразування почутого, не перебивати, не критикувати, не давати порад, не підводити 

підсумки, підтримувати атмосферу довіри, виявляти співчуття, використовувати не-

вербальні засоби комунікації; 

- рекомендації по неконфліктному спілкуванню (називати на ім’я та по батькові, бути 

гарним слухачем, визнавати власну неправоту, демонструвати  дружнє  відношення, 

створювати атмосферу співпраці.) 

Міжособистісні  конфлікти. 

     Причини і чинники: 

- інформаційні (чутки, дезінформація, ненадійність джерел, сторонні факти, неадек-

ватні акценти); 

- поведінкові (агресивність, егоїзм, порушення обіцянок, демонстрація переваги); 

- відносин (незадоволеність від взаємодії, несумісність по цінностях, інтересах, мане-

рах поведінки, відмінність в освітньому рівні, низький рівень довіри); 
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- ціннісні ( протилежні принципи, групові традиції, уявлення про добро і зло, спра-

ведливість в несправедливість); 

- структурні (стабільні,  відносно стабільні, стабільні ). 

Управління конфліктами :    

     -    прогнозування конфлікту ( вивчення індивідуально-психологічних особливостей,  

знання       ранніх симптомів прихованого конфлікту);  

- попередження конфлікту (бесіда та роз`яснення, формування культури взаємовідно-

син, адміністративні заходи, зміна умов праці); 

- регулювання конфліктом ( визнання наявності конфлікту, дотримання коректності 

поведінки, обмеження числа учасників); 

- Розв`язання конфлікту ( адміністративне, психолого-педагогічне). 

Групові  конфлікти. 

Групові конфлікти  менш поширені в соціальній практиці, ніж міжособистісні, але вони 

завжди масштабніші  і важчі за своїми наслідками. Види групових конфліктів: 

–  «особа – група» (позиція, статус, роль, установка, групові норми); причини (пору-

шення рольових очікувань, неадекватність статусів  та внутрішніх установок, порушен-

ня групових норм); класифікація (керівник – колектив, рядовий  член - колектив, лідер - 

група); 

– «група – група»  види (керівництво-колектив, конфлікт між організаціями, конфлікт 

підрозділів, конфлікт між мікро-групами, конфлікт між неформальними групами); осо-

бливості (деіндивідуалізація взаємного сприймання «Ми і вони», неадекватна оцінка 

групи, групова атрибуція), форми прояву (збори, наради, мітинги, страйки, дискусії пе-

реговори лідерів); функції  (об`єднання,  розкол, затвердження статусу особи). 

Конфлікти в організаціях. 

Організація – основний осередок в структурі суспільства. Соціальне життя протікає в організа-

ціях. Ознаки соціальної напруженості: 

- стихійні міні-збори; 

- збільшення числа прогулів роботи; 

- зниження продуктивності праці; 

- збільшення числа локальних конфліктів; 

- масові звільнення за власним бажанням; 

- поширення чуток; 

- колективне невиконання вказівок керівництва; 

- стихійні мітинги і страйки; 

- зростання емоційної напруженості. 
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Міцна правова база – умова регулювання та розв`язання конфліктів в організаціях. 

Конфлікти в сім’ї. 

Сфери виникнення сімейних конфліктів  (міжособистісні, правові, етичні, виховні, господарсь-

ко-економічні, репродуктивні, комунікативні, регулятивні, рекреаційні. 

Причини сімейних конфліктів:  

- обмеження свободи активності, дій, самовираження; 

- поведінка, що відхиляється (алкоголізм, наркоманія і т.п.) 

-  протилежні інтереси, цінності,уявлення, світогляди; 

- авторитарний тип взаємин; 

- наявність важко вирішуваних матеріальних проблем; 

- втручання родичів; 

- сексуальна  дисгармонія. 

Динаміка сімейних конфліктів (виникнення конфліктної ситуації,  її усвідомлення, 

відкрите протиборство, розвиток боротьби, вирішення конфлікту, емоційне переживання); 

Форми протиборства (докори образи, сварка, сімейний скандал, порушення спілку-

вання і т.п.); 

Способи вирішення (примирення,  досягнення згоди,  взаємні поступки, розлучення 

та ін.); 

Підстава  класифікації сімейних конфліктів: 

- суб`єкти конфлікту (подружжя, батьки та діти); 

- джерело конфлікту (цінності, позиції, емоції, сексуальна дисгармонія, господарсько-

економічні конфлікти); 

- поведінка конфліктуючих сторін ( демонстративне мовчання,  жести та погляди); 

Кризові періоди: 

- перший – важкість адаптації; 

- другий  - поява дітей; 

- третій – середній подружній вік,  дефіцит почуттів; 

- четвертий – емоційна залежність дружини. 

Попередження та вирішення сімейних конфліктів. 

Шляхи попередження та вирішення сімейних конфліктів: 

- загальні засоби (формування психологічної культури, виховання дітей, організація 

сім`ї на повноправних засадах, формування сімейних традицій, формування культу-

ри спілкування); 

- конструктивні засоби (досягнення згоди, обговорення спільних питань, пошана і 

довіра,  звернення до значущих осіб, або до психолога); 
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- неконструктивні засоби (вихід дітей з сім`ї, позбавлення батьківських прав, розлу-

чення). 

Внутрішньо-особистісний  конфлікт. 

Внутрішньо-особистісний конфлікт як зіткнення протилежно спрямованих потреб, мо-

тивів, психічних станів, інтересів, цінностей ідеалів, відчуттів, переконань. Особливості 

внутрішнього конфлікту: 

- відсутність суб`єктів,  як окремих осіб або груп людей; 

- специфіка форм протікання  та проявів ( стрес, страх, депресія, невроз); 

- латентність (прихованість), неусвідомленість, маскування під ейфорію, активність, 

веселість; 

Концепції  особистісних конфліктів: 

З. Фрейд. Людина конфліктна за своєю природою – борються  два протилежних інстинкти 

– ЕРОС (розвиток, самозбереження) і ТАНАТОС 

 (агресія, руйнування, самозбереження). З метою розв`язання конфлікту людина формує 

механізми психічного захисту – проекцію, витіснення, раціоналізація,  заміщення, субліма-

ція. 

А. Адлер.  Сукупність несприятливих чинників породжують  комплекс неповноцінності. 

Шляхи подолання (компенсації): 

- розвиток соціального інтересу (до роботи, до нормальних соціальних відносин ); 

- розвиток власних здібностей, прагнення до успіху, до переваги над іншими; 

К. Г. Юнг.  Конфлікт між інтроверсією та екстраверсією ( побудова внутрішнього світу по 

законам внутрішніх переживань – по законам зовнішнього світу); 

К.  Хорні. Несумісність трьох установок : руху до людей, руху проти  людей, руху від лю-

дей. У нормальної людини  ці установки збалансовані. У невротика - малорухливі і постій-

ні. 

Е.  Берн. Конфлікти між трьома внутрішніми інстанціями: Я-батько, Я- дорослий, Я-

дитина. 

Е. Фромм.  Конфлікт виходіть з дихотомічної  природи  людини: життя і смерті, потенціа-

льними можливостями індивіда і обмеженістю умов їх реалізації. 

Принципи та способи розв`язання  внутрішньо-особистісних  конфліктів. 

Для вирішення внутрішньо особистісних конфліктів важливо: 

- встановити факт наявності конфлікту; 

- визначити тип конфлікту; 

- застосувати відповідний  спосіб вирішення конфлікту. 

Способи  вирішення конфліктів. Підстави: 
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- за типом суб`єктів (ауто суб`єктні, гетеро суб`єктні, соціосуб`єктні); 

- за цілеспрямованістю (стихійні, цілеспрямовані); 

- за способами. На основі (життєвого досвіду, культурного досвіду, листав, щоден-

ників, спілкування, звичок, аналізу та саморегуляції). 

 Консультування та терапія конфлікту. 

Види консультування: 

- проблемно-орієнтоване, спрямоване на аналіз зовнішніх причин конфлікту; 

- особистісно-орієнтоване, спрямоване на аналіз особливостей людини, які виклика-

ють проблему; 

- орієнтоване на вирішення проблеми, спрямоване на пошук варіантів та ресурсів ви-

никнення проблеми. 

Способи та техніки психотерапії: 

- підтримуючі процедури ( демонстрація інтересу. Бажання допомогти, розуміння, 

визнання можливостей клієнта, заспокоєння); 

- безпосередній вплив ( пропозиції та поради, пояснення, інтерпретація, завдання, ін-

струкції); 

- спонуканні до рефлексії ( опис клієнтом ситуації, прояснення думок клієнта з при-

воду його поведінки); 

- спонукання до усвідомлення власних почуттів, аналізу власних реакцій; 

- діалог з самим собою.  

Рольові методи розв`язання конфліктів. 

Методи рольового  модулювання  конфліктів дозволяють учасникам більш гли-

боко усвідомлювати  причини і мотиви поведінки, як власні,  так і опонента.  Переваги 

таких методів дозволяють безпосередньому учаснику: 

- побачити себе зі сторони, що відкриває перед ним перспективу знаходження нових 

можливостей  розв`язання конфліктів; 

- осмислити власні почуття , мотиви думки і дії  «з середини» і вибрати нові способи  

реагування на ситуації конфлікту; 

- використовувати сценарії опрацювання конфліктів в якості більш ефективних за-

собів їх розв`язання ніж їх стихійне усвідомлення і переживання; 

- здійснювати практику групового психо-драматичного опрацювання конфліктних 

переживань. 

      Рекомендована література 
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2.3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТО-

ДИКА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ, ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА  

ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ» 

Загальні положення. Предмет, завдання та метод раціональної психотарапії. 

Субъєктивна картина психічного стану. Переконливість формальної  логіки. Техніка 

раціональної психотарапії.   

Предмет, завдання та метод раціональної психотарапії. Галузі практичної психо-

логії. Зміст та завдання практичної психології. Субъєктивна картина психічного стану. Пе-

реконливість формальної  логіки. Техніка раціональної психотарапії.  Загальна кла-

сифікація методів практичної психології. Методи психодіагностики. Методи психокон-

сультування. Методи психокорекції. Методи психотерапії. 

Психологічна проблема як об’єкт практичної психології. Етапи роботи з психо-

логічною проблемою 

Поняття про психологічну проблему. Класифікація психологічних проблем. Етапи 

роботи з психологічною проблемою. Підготовчий етап психологічної роботи. Вивчення за-

питу та збір анамнезу. Аналіз соціальних умов життя дитини. Постановка проблеми. Пси-

http://psichology.vuzlib.net/
http://www.psyche.ru/
http://www.flogiston.ru/libraru
http://azps.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.agency.org.ua/
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ходіагностичний етап: складання програми та проведення психодіагностичного обстежен-

ня. Корекційно-розвивальний етап: Підготовка програми та проведення психокорекційної 

роботи. Аналіз результатів психологічної роботи. Поняття про вторинну психодіагностику. 

Гіпноз як вид психотерапії. Природа гіпноза. Навіювання. Рапорт. Проби на чут-

ливість до навіювання. Розуміння гіпнозу як психічного стану та гіпнотичного впливу на 

психіку Ф. А. Месмером (месмерізм,  магнетізм, флюіди). Розуміння гіпнозу як введення в  

психічний стан розслаблення (сну) Дж. Брейдом. В. І. Бєхтерєв та розуміння ним гіпнозу як 

штучно викликаного стану пасивності, що зобезпечує пригнічуючу дію навіювання. 

Навіювання як засіб впливу шляхом «нав'язування» абресату певного положення без участі 

його волі та чіткого усвідомлення змісту навіюваної інформації.. Прийоми перевірки чут-

ливоті до  навіюваня: визначення запаху,  опора на стіну, поза Ромберга. 

Методи впливу та техніка гіпнозування. Метод Фаріа (очарування), метод Брейда-

Л'єбо (рука на лоб), метод Бернгейма (пациєнт лежить. Наказ : «Спати!»), метод К. І. Пла-

тонова (поглажування). 

Тема 5. Нейролінгвістичне програмування.  

Поняття НЛП як сукупність методичних прийомів, що дозволяють людині, за допо-

могою слова, програмувати себе та змінювати власні програми. Мета техники НЛП – за-

безпечити доступ  до прихованих  внутрішніх резервів, вилучити іх з підсвідомості,  дове-

сти до свідомості та навчити ними користуватися. 

Шляхи доступу до внутрішніх психічних процесів бессвідомого. Поняття 

«предікатів мовлення» та «домінуючої модальності». Вміння розпізнати домінуючу мо-

дальність. Стратегія поведінки клієнта. Завдання психотерапевта. 

Методи та техніки НЛП.    

Метод «ЯКІР». метод «ПОМАХ». Техніка реалізації. Метод «ЯКІР» як ассоціативний 

зв'язок з пригадуваннями молодості. Використання вербальних та невербальних ключів до-

ступу до несвідосого (предікати мовлення, паттерни очей, позу, вираз обличчя, подих, то-

нус м'язів. Техніка реалізації.  Метод «ПОМАХ» та його основа – вроджене намагання пе-

реходити від «неприємного» до «приємного», від «незадоволення» до «задоволення». 

Засоби «загострення» та «притуплення» сприймання. Поняття «субмодальності» 

та «супроводжуючої» модальності. Техніка прийняття рішення. Техніка зміни пере-

конань. 

 Домінуюча модальність як емоційне переживання того, що сприймається. «субмо-

дальності» (розмір, контрастність, колір; гучність, тембр, ритм; форма, інтенсивність, 

температура), а також «супроводжуючі» модальності ( мовлленнєві предикати, що  до-
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повнюють зовнішні ознаки проявлення емоцій). Техніка прийняття рішення. Переконання 

як відносне поняття, бо завжди несе в собі долю сумніву.  

З. Фрейд. Теоретичні засади психоаналізу.  Загальна характеристика глибинної 

психології. Напрямки дослідження психіки, введені З.Фрейдом. Трьохрівнева модель 

психіки.  

Мета психоаналізу як методу психотерапії.  Поняття «неврозу». Механізми захи-

сту. 

Мета психоаналізу – позбавлення від неврозу (конфлікту  ІД з ЕГО).  Види механіз-

мів захисту: витиснення бажань; спростовування (втеча в фантазію, байдужість до логіки 

життя); раціоналізація (неусвідомлена спроба виправдати власну абсурдну поведінку); ін-

версія (підміна бажаного на протилежне); проекція (спроба позбавитись від бажання при-

писуючи його іншому); заміна (перенесення ворожого імпульса на менш загрозливий 

об’єкт, або на себе); ізоляція (вилучення загрозливої частини ситуації з психічної сфери); 

регресія (повернення на ранній примітивний рівень реагування заради виправдання влас-

них вчинків: дитяча впертість, покусування нігтів);  сублімація (трансформація придуше-

них бажань в соціально бажані форми поведінки: творчість, мистецтво, суспільна діяль-

ність, активність або у ві сні, помилки, особливості забування, обмовки, жарти, каламбури, 

вільні асоціації). 

Етика спілкування аналітика з пацієнтом. Метод психоаналізу.  Поняття «дери-

ватів».  Послідовність аналізу дериватів.  

Метод психоаналізу як метод знаходження витоків неврозу шляхом інтерпретації  де-

риватів  (спонтанної вербальної продукції): вільних асоціацій (висловлювань будь якої 

думки, що прийшла в голову) сновидінь;  опорів (захисту таємних думок, небажання гово-

рити про власну проблему: сором, провина, привожність);  перенесень, або трансферів (пе-

ренесень на сучасну особу відношення до значущої особи, що сформувалося в ранньому 

дитинстві;  помилкових дій (обмолвок,  очиток, очувань). 

  Послідовність аналізу дериватів: конфронтація (демонстрація наявності феномену); 

прояснення (означення меж феномену та концентрація на ньому);  інтерпретація (перероб-

ка неусвідомлених явищ в усвідомлені), ретельна проробка (шлях до розуміння самого се-

бе). 

Техніка аналізу дериватів. 

Техніка аналізу дериватів – вільні асоціації. Опір: свідомий, передсвідомий та бес-

свідомий. Аналіз та інтерпретація. Перенесення – це опір пригадуванням – ідентифікація з 

аналітиком (недоречне відношення: закоханість, улесливість, суперечка), амбівалентне від-
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ношення (поєднання протилежних почуттів: любові та ненависті) та позитивне відношення 

(сприяти розвитку відношення до себе) до сучасного об’єкту, як до когось з минулого. 

Діалог психоаналітика та пацієнта.  Особистість аналітика.  Робочий альянс. 

     Грамотний аналіз – альтернатива хибному співчуттю. Правильний вибір лінії поведінки: 

К. Г. Юнг.  Аналітична психологія  та психотерапія. Основні положення.  Цен-

тральне поняття у вченні К. Юнга «індивідуація»  - здатність людини до самопізнання 

шляхом  поєднання ЕГО та т. з. «самостю» (цілісністю особистості як єдністю свідомого та 

бессвідомого). Процес психотерапії, згідно з К. Юнгу, та його стадії: аналітичну, що скла-

дається з двох етапів – визнання (звіта  про переживання, сновидіння, сприймання ма-

люнків, скульптур, танців) та тлумачення (врахування значення образів)  та синтетичну, що 

також складається з двох етапів – навчання (формування нового розуміння себе, нових зви-

чок, стереотипів поведінки та реагування) та трансформації (здатності самостійно самонав-

чатись та самовдосконалюватись). 

Аналітичний етап психотерапії. Основні поняття. 

 Поняття інтроверсія (інтерес до власного внутрішнього світу, та генерація власних ідей); 

та екстраверсія (інтерес до зовнішнього світу, та встановлення соціальних зв’язків). Ком-

пенсаторна функція бессвідомого –  зміст свідомості в перевернутому виді. (екстраверт в 

безсвідомому є інтровертом).  

 Поняття «архетип» та «символ». Абстрактні структури психіки, що організують та спря-

мовують розвиток людини, формування її «Я», впливають на взаємодію з зовнішнім сере-

довищем. Поняття «колективне бессвідоме».  Поняття «стратифікація». Прошарована по-

будова структури особистості: – персона (особистість) – рхетип конформності (соціальна 

роль, здатність самовиражатися в суспільстві). Верхній прошарок особистісного свідомого; 

Я – центр свідомості, відповідає за зв’язок з бессвідомим, глибинний прошарок осо-

бистісного свідомого; тінь  ( двійник «Я») – центр бессвідомого, енергія інстинктів, виток 

творчості, надає можливості отримати матеріал, недосяжний для персони та «Я». Верхній 

прошарок індивідуального бессвідомого.               

Синтетичний етап психотерапії. Засновники методу психосинтезу. Структура осо-

бистості по Ассаджіолі. Техніка психосинтезу. Осягання власного істиного «Я» – виявлен-

ня або створення поєднуючого центру «Я». Формування та перебудова особистості навколо 

істиного «Я»  або зовнішнього поєднуючого центру. 

Структура особистості по Ассаджіолі. 

         нижнє позасвідоме – керує найпростішими формами психічної діяльності; основними потяга-

ми та примітивними спонуканнями ; комплексами, які несуть емоційний заряд; кошмарними сно-

видіннями та фантазмами; 
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- середнє позасвідоме – упорядковує засвоєний досвід, психічні стани, навички; 

-  вище позасвідоме – резерв розвитку особистості. Надихає на творчість та формує засади 

героїзму, альтруїзму та ін.. вищих почуттів; 

- поле свідомості – усвідомлений безперервний поток відчуттів, бажань, думок, досяжних  

спостереженню та аналізу; 

- свідоме «Я» - центр поля свідомості, або ЄГО;  

- найвище «Я» - істине, незмінне та незникаюче «Я».  Відмінне від свідомого «Я», яке зникає   

в станах: коми, непритомності, наркоза, гіпноза та ін. 

Осягання власного «Я». 

Етапи психосинтезу: 

–  глибинне пізнання своєї особистості ( разототожнення себе та комплексів ототожнення 

себе з: тілом, розумом, почуттям; вібір зразка особистості:  пізнання власного Я, яке поєд-

нує нижче і вище Я; відокремлення  від себе зовнішнього бажаного ідеального поєднуюче-

го центру Я; 

– перебудова особистості навкруги істинного зовнішнього Я, вибір зразка; 

– розвиток недостатніх елементів особистості самонавіюванням або систематичним  тре-

нуванням; 

–  побудова цілісної структури особистості на підставі творчого поєднання елементів осо-

бистості (синтезу) з метою досягнення гармонії. 

Змістовний модуль 4. Трансперсональна свідомість. 

С. Гроф.  Поняття «трансперсональної свідомості». Трансперсональна свідомість 

та її прояви. Поняття «синхронність» та «Психосинтез». Бар’єри на шляху проявів транс-

персональної свідомості. Поняття «транценденції». 

Прояви трансценденції. 

            Базові перинатальні матриці, як глибинні структури позасвідомої психіки, носії ін-

формації про переживання страху народження-смерті і як  стадії  входження в перинаталь-

ну сферу.. 

Процес переживання жаху народження. 

        Дискомфортні переживання, присутні  у вігляді неусвідомлених почуттів: неспокою, 

небезпеки,  страху, депресії, провини, втрати життєвої підпори, відсутності перспективи 

шляхом співвіднесення їх з запропонованими С. Грофом  умовами реалістичного та симво-

лічного  переживання стадій входження в перинатальну сферу. 
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«Люкс», 2015. – 414 с. 

19. Психологія суїциду: посібник; за ред. В. П. Москальця. – К: Академвидав, 2004. – 

288 с.  

20.  Пріц А. Д. Психотерапія – нова наука про людину / А. Д. Пріц – Львів:  Дета, 2009. – 

397. с.  

21. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Д. Я. Рай-

городский. – М: Бахрах, 2006. – 672 с.   

22. Цимбалюк, І. М. Психологічне консультування та корекція: Модульно-рейтинговий 

курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І. М. Цимбалюк. – К: Професіонал, 2005. – 

656 с. 

23.  Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: навч. 

посібник / Т. С. Яценко. – К: Вища шк., 2006. – 382 с. 

 

Додаткова література 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамова. – изд. 

6-е, перераб. и доп. – М: Академический проект, 2001. – 480 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 кн., Кн. 2. / А. Анастази. – М: Педаго-

гика, 2003. – 318 с. 

3. Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 кн., Кн. 1. / А. Анастази.  – М: Педаго-

гика, 2003.  – 316 с. 

4. Андреева Т. В. Семейная психология: учеб. пособие / Т. В. Андреева. –СПб: Речь, 2004. 

– 244 с. 

5. Ануфриев А. Ф. Психологический диагноз /А. Ф. Ануфриев. – М: Ось-89, 2006. – 192 с. 

6. Базисное руководство по психотерапии: современный учебник / под ред. М. М. Решет-

никова. – СПб: Изд-во Речь, 2013 – 784 с. 

7. Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа / Ф. Виттельс. – Л: Эго, 1991. – 197 с. 

8. Джонсон Р. А. Сновидение и фантазии: анализ и использование /  

Р. А. Джонсон. – К: Ваклер, 2006. – 176 с. 

9. Наранхо К. Гештальт- терапия: Отношение и Практика атеоретического эмпиризма / 

Клаудио Наранхо. – Воронеж: НПО Модэк, 2015. – 304 с. 

 

2.4. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ  



33 
 

«ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

Предмет, завдання та методи  психології вищої школи 

Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань.  Основні 

напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і основні категорії пси-

хології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи 

на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні. Зв'язок психології вищої школи з 

іншими науками. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація ме-

тодів збору та інтерпретації емпіричних  психологічних фактів. Поняття про методику пси-

хологічного дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. 

Загальна психологічна характеристика студентського віку 

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої до-

рослості; суперечливості та кризи студентського віку. Наголошується про те, що вищий 

навчальний заклад  – один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахі-

вця.  Розкривається сутність адаптації студента до навчання у вищій школі, її видах та умо-

вах ефективності. Наводяться типологічні особливості сучасних студентів. 

Професійне становлення  особистості студента як майбутнього фахівця з ви-

щою освітою 

У даній темі розглядається:  навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. 

Подається інформація про професіоналізацію особистості студента як новоутворення віку, 

а також фахова компетентність як показник психологічної готовності до професійної дія-

льності. Розкривається роль самовиховання в професійному зростанні студента. 

Психологія  студентської групи 

У даній темі розглядається поняття: психологічні особливості студентської групи та 

її структура; розвиток студентської групи,  характеристика студентського колективу; міжо-

собистісні  стосунки в студентській групі; проблема лідера та лідерства; психологічні особ-

ливості студентського самоврядування. 

Психологічний аналіз учіння студентів. 

Навчання студента як складний процес навчально-професійної діяльнос-

ті,Закономірності учіння студента, формування настанови щодо нього як суб'єкта власної 

пізнавальної діяльності, пізнавальної активності. 

Особливості навчально-професійної діяльності студента. 

Психологія виховання студентської молоді 

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання сту-

дентів. Мета і зміст виховання студентської молоді. Блоки навчально-професійної діяльно-
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сті  студентів: операційно-дійовий блок, блок потреб, мотивів і інтересів, блок міжособис-

тісного та ділового педагогічного спілкування викладача і студентів. Психологічні механі-

зми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання. Виховання 

в широкому значенні слова.  

Система суспільних цінностей, соціальних норм буття. Духовність. Національна са-

мосвідомість. Функції національної самосвідомості. Українські народні цінності. Стратегі-

чні орієнтири виховання студентів у ВНЗ. Вчинок. Етапи становлення моральної свідомості 

та критерії моральної вихованості. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому 

навчальному закладі та їх характеристика. 

Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і сту-

дентів 

Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. Педаго-

гічне спілкування. Функції спілкування: соціально-перцептивна, комунікативно-

поведінкова, емоційна, соціальна самопрезентація. Психологічна характеристика педагогі-

чної взаємодії. Характеристика професійно-педагогічного спілкування (за В.О. Кан-

Каликом). Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної взаємодії. 

Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діа-

логічне спілкування, його психологічна характеристика. 

Психологія професійної освіти 

Психологічні основи професійного самовизначення та класифікація професій. 

Психологія професійного становлення особистості. Професійна готовність спеціаліста. 

Теоретичні та методичні основи педагогіки вищої школи 

Концептуальні напрямки розвитку вищої освіти в Україні. Болонський процес як за-

сіб інтеграції  і демократизації вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог Бо-

лонського процесу. 

Роль вищої освіти у сучасній цивілізації. Предмет та основні категорії педагогіки 

вищої школи. Методи та методика сучасного науково-педагогічного дослідження. 

Система вищої освіти як особливий соціальний інститут. Нормативні вимоги 

до освітньо-виховного процесу у вищій школі 

Нормативні вимоги до освітньо-виховного процесу у вищій школі Поняття про соці-

альні інститути та інститути соціалізації. Першочергові завдання які має вирішити система 

вищої освіти України. Особливості сучасної системи вищої освіти України як соціального 

інституту. 

Українське студентство як особлива соціально-демографічна група молоді 

Поняття «студентство», історичні та соціальні аспекти.  Права і обов’язки студентів.  
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Студентство як об’єкт педагогічної діяльності. Адаптація студентства до умов навчання в 

вузі. 

 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 

Сутність поняття культури. Педагогічна культура викладача вищого навчального за-

кладу. Спілкування як компонент професійної педагогічної діяльності. Мовленнєва куль-

тура педагога та її роль в навчально-виховному процесі. Загальне поняття педагогічної тех-

ніки викладача вузу. 

Організація навчального процесу у вищій школі 

Сутність процесу навчання у структурі цілісного педагогічного процесу вищого на-

вчального закладу. Функції  навчання у вищому навчальному закладі. Компоненти  навча-

льного процесу вищого навчального закладу. Структура процесу навчання. 

Сучасні технології та методи навчання у вищій школі 

Поняття про методи навчання та їх класифікацію Методи викладання. Методи 

учіння. Сучасні технології та методи навчання у вищому навчальному закладі. 

Моделювання як метод наукового дослідження і метод навчання. 

Теоретичні та методичні основи викладання навчальних дисциплін 

Методика читання лекцій. Методика проведення практичних і семінарських занять. 

Методика оцінки знань, вмінь та навичок  (прийняття екзаменів і заліків). Методика органі-

зації курсового і дипломного проектування. Організація практичної підготовки фахівців. 

Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Методика викладання психології як наука та дисципліна. Предмет, об’єкт та за-

вдання методики викладання психології як науки та дисципліни. Місце та роль психо-

логічних дисциплін в системі багаторівневої підготовки фахівців. Історія викладання пси-

хології у вищій 4 школі. Основні проблеми методики викладання психології. 

Методи і засоби навчання у викладанні психології Предмет і структура методо-

логії педагогіки вищої школи. Характеристика основних категорій педагогіки вищої шко-

ли. Методи наукових досліджень педагогіки вищої школи. 

Характеристика методів навчання у вищому навчальному закладі Засоби навчання у 

вищій школі 

Форми організації навчання у вищій школі  Лекції з психології, методика їх під-

готовки і проведення. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. Прак-

тичне заняття з психології, методика його підготовки і проведення. Лабораторне заняття з 

психології, методика його підготовки і проведення Факультативи, спецкурси і спецсеміна-

ри як форми організування навчання. Самостійна навчальнопізнавальна діяльність сту-

дентів. Науково-дослідна робота студентів (НДРС). Навчальна і виробнича практика сту-
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дентів/ 

Професійна підготовка і діяльність викладача психології.  

Підготовка викладачів з психології. Функції викладача психології та його ролі. Критерії 

професіоналізму науково-педагогічних працівників вузів. Форми підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників. Вимоги до професійної кваліфікації викладача. Функції 

викладача психології. 

 Контроль та оцінювання знань з психології. Компоненти, функції і види контро-

лю. Методи і форми контролю успішності студентів. Оцінювання результатів навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 
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Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко. – Х. НТУ «ХПI»: Торсiнг, 2002. – 320 с. – (3-тє 

вид).   

6. Левківська Г. П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти: навч. посі-

бник / Г. П. Левківська, В. Є. Сорочинська, В. С. Штифурак. – К.: ЦНЛ, 2001.– 128 с. 

7. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П. И. 

Образцов. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

8. Реан А. Педагогика: Учебник для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – СПб.: Питер, 2003. – 

304 с. 

9. Педагогическая    психология:   Хрестоматия  /  Сост.   В.   Н. Карандашев,  

В. Н. Носова, О. Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

10. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 

кн. / И. П. Подласый – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – (Кн.1: Общие основы. 

Процесс обучения. – 576 с.) 
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11. Приходько В. В. Про механізми розуміння як умову розгортання навчальної діяль-

ності студентів / В. В. Приходько // Нива знань. Науково–методичний альманах. – Дніпро-

петровськ, 2006. – № 1. – С. 51-54. 

12. Приходько В. В. Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник. / В. 

В. Приходько, В. В. Малий, В. Л. Галацька, М. А. Мироненко. – Дніпропетровськ: НГУ, 

2005. – 182 с. 

13.  Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие / В. Н. Ка-

рандашев. – Питер: СПб, 2008. – 126 с. 

14. Салов О. В. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / 

 О. В. Салов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 183 с.  

15. Хуторсокой А. В. Современная дидактика: учеб. для вузов / А. В. Хуторской. – 

СПб.: Питер, 2001. – 544 с. 

  

2.5. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ  

«ПСИХОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», 
Психологія інноваційної діяльності як предмет дослідження. Психологія інноваційної 

діяльності як система знань. Концепції психології інновацій. Історія, методи, закони, 

проблеми та поняття психології інновацій. Поняття про інновації та інноваційну діяль-

ність. Об’єкт, предмет, завдання психології інноваційної діяльності. Роль інновацій у роз-

витку суспільства. Дослідження інновацій: історико-філософський екскурс. Історичний 

розвиток уявлень про інновації. Філософські і соціальні передумови появи науки про 

інновації в сучасному світі. Психологічні аспекти інноваційної діяльності.  

Категорії та фактори інноваційної діяльності. Психологічний зміст понять «інновацій-

ність», «творчість», «креативність». Категорії психології інноваційної діяльності: іннова-

ційна свідомість, мислення, поведінка та ін. Фактори інноваційної діяльності. Фактори, 

які впливають на інноваційні процеси. Креативно-інноваційний цикл. Циклічність інно-

ваційного процесу. Форми  впливу у креативно-інноваційному циклі. Психологічні дослі-

дження креативності. Проблематика взаємозв’язків між інноваційністю та креативністю 

суб’єкта.  

 

Психологічні характеристики суб'єкта інноваційної діяльності. Особистісні особливості 

та інновації. 

Соціокультурні тенденції ставлення до нового. Нове та традиційне у соціокультурному  

процессі. Сприйняття змін у соціальний час. Нововведення та зміни як фруструючі  
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фактори сучасного суспільства. Генерування зовнішніх та внутрішніх мотивів 

 нововведень. Основи психології ризику та прийняття рішень. Ризик в інноваційній  

діяльності. Особливости прийняття рішень в інноваційній діяльності.  

      Види особистісної інноваційності та методи її розвитку.Особистісні особливості та 

інновації. Особистісні детермінанти успішності інноваційного процесу. Портрет ефекти-

вного інноватора. Типи людей в залежності від ставлення до нового. Психологічні харак-

теристики суб’єкта інноваційної діяльності.  Діагностика особистісної інноваційності. 

Підтримка інновацій.  Підходи до розвитку особистісної інноваційності. 

Діагностика особистісної інноваційності. Прикладні дослідження інноваційності. По-

шук ідей в контексті компьютерно-інформаційних технологій, в галузі психології спожи-

вача товарів та послуг,  в сфері вивчення лідерства. Можливості особистісного розвитку в 

кризові періоди. Особистісні компетенції: активізація творчих здібностей, оволодіння за-

собами креативного сприйняття реальності та поведінки людей. 

Проблема лідерства в інноваційній діяльності.  

Лідерство при реалізації інноваційних проєктів і програм. Поняття «лідер» і «керівник». 

Проблеми лідерства в рамках різних теорій. Стилі керівництва. Специфіка  трансформа-

ційного лідерства. Невідповідність парадигми управління  завданням  інноваційного роз-

витку. Неадекватний стиль прийняття управлінських рішень, протиріччя в мотивації пер-

соналу. 

Психологічні дослідження  організаційної інноваційності.Організація інноваційних 

процесів в контексті інтересів стійкого розвитку. Джерела та фактори інноваційного про-

цесу в організації. Комунікації як фактор організації інноваційних процесів. Організацій-

ний клімат як фактор  інноваційності. Механізми реалізації групової інноваційності. Сфе-

ра досліджень  організаційної інноваційності.  

Психологічні закономірності групової інноваційної діяльності. Дослідження іннова-

ційності та креативності в умовах групової продуктивної  діяльності. Інноваційність і ор-

ганізаційна структура. Інноваційність і культура. Структурні і динамічні характеристики 

інноваційності у представників різних  культур. Фактори, які впливають на інноваційну 

активність на рівні команди, групи або організації. Етичні принципи інноваційної діяль-

ності. Комерційна тайна, авторське право, інтелектуальна власність. 

Психологічний супровід інноваційних процесів в організації. Стратегія і тактика пси-

хологічного супроводу інновацій. Управління соціально-психологічними аспектами інно-

ваційного розвитку. Психодіагностичні методи на різних  етапах інноваційного розвитку. 

Варіанти психологічного супроводу, тренінги, ділові ігри. Аналіз ефективності викорис-
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тання різних психологічних методик на різних етапах  інноваційного процесу.  

 Інноваційні процеси в освітньому просторі. Інновації та знання. Обмін знаннями в 

інноваційному процесі. Управління знаннями як  фактор успішності інновацій. Вчитель 

та його інноваційна діяльність. Вимоги  суспільства до системи освіти. Реалізація іннова-

цій в змісті освіти, методах навчання, в засобах і формах організації навчального процесу. 
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2.6. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ  

«ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

КЛІЄНТІВ» 

Особистість консультанта в процесі професійної діяльності.  

Особистість консультанта та професійні вимоги до неї. Вплив професійної діяльності 

на особистість консультанта. Модель ефективного консультанта. Помилки психолога в 

процесі консультативної взаємодії. Особливості професійної діяльності консультанта-

початківця. 

Специфіка консультативної діяльності психолога. 

Консультування як стратегія психологічної допомоги людям. Етапи психологічного 

консультування. Структура консультативного процесу. Типи консультування. Види 

консультування. Форми консультативної роботи психолога. Причини відмови психолога 

від консультування. 

Консультування у різних сферах професійної діяльності. 

Психологічне консультування в соціальній сфері. Психологічне консультування в 

управлінні та менеджменті. Психологічне консультування в політичній сфері. 

Консультативна діяльність в юридичній сфері. Консультативна діяльність в бізнесі та 

підприємництві. Психологінче консультування у сфері реклами. Консультативна робота 

психолога у вищих навчальних закладах.  

http://www.hse.ru/data/
http://www.kreakratia.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.grandars.ru/student/menedzhment/upravlenie-innovaciyami.html
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/212/1/STUD-14_07.pdf
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Віково-психологічне консультування. 

Психологічне консультування дошкільників та їх батьків. Психологічне 

консультування молодших школярів та членів їх родини. Психологічне консультування 

особистості підліткового віку. Психологічне консультування особистості юнацького віку. 

Консультативна робота з дорослими людьми. Консультування людей похилого віку.  

Сімейне консультування. 

Консультування з питань шлюбу. Консультування з проблем подружніх взаємин. 

Особливості консультування подружніх пар та клієнтів різного віку з питань сексуальності. 

Консультування в контексті різних наукових підходів. 

Консультування в парадигмі психоаналітичного підходу. Консультативна діяльність в 

екзистенціальній психології. Консультування в межах гештальтпсихології. Когнітивно-

біхевіоральний підхід у консультуванні. Консультування в контексті особистісно 

орієнтованого підходу. Консультативна діяльність практичного психолога на основі 

духовно-особистісного підходу. 

 Психологічне консультування клієнтів із специфічними проблемами. 

Консультування несамостійних і маломотивованих клієнтів. Консультування 

тривожних та депресивних клієнтів. Консультування асоціальних особистостей. 

Консультування агресивних клієнтів. Консультування залежних клієнтів. Консультування 

клієнтів, котрі переживають втрату. 

Консультування клієнтів з психосоматичними порушеннями та обсесивних 

клієнтів. 

Консультування клієнтів з психосоматичними порушеннями. Консультування 

обсесивних клієнтів. 

Психологічне консультування хворих з психічними розладами. 

Психологічні зміни при психічних захворюваннях. Особливості спілкування лікаря 

загальної практики з хворими на психічні розлади. Особливості взаємодії з родичами 

хворих на психічні захворювання. Психологія хворих на непсихотичні розлади, гострі 

психотичні розлади, шизофренію, епілепсію, деменцію.  

Психологічне консультування хворих з ендогенними розладами. 

Психологічне консультування хворих на шизофренію.Психологічне консультування 

хворих з біполярним афективним розладом. 

Психологічне консультування хворих з невротичними розладами. 

Етіопатогенез неврозів. Клінічні прояви невротичної симптоматики. Особливості 

психологічного консультування при невротичних розладах.  

Психологічне консультування хворих з розладами особистості. 
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Етіопатогенез особистісних розладів. Клінічні прояви психопатичної симптоматики. 

Особливості психологічного консультування при розладахособистості. 

Список рекомендованої літератури 

Основна 
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– СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 594 с. 

 

2.7. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ  

«ЕТНИЧНА І КРОСКУЛЬТУРНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Методологія крос-культурної і етнічної психології. Поняття «культура». Тенденції 

розуміння культурних відмінностей. Феномени культури. Сучасні підходи до крос-

культурних і етнопсихологічним дослідженням. Основні напрямки досліджень. Обмеження 

крос-культурних досліджень. Вимоги до крос-культурних досліджень. Типи крос-

культурних досліджень. Класифікація методів дослідження. Критерії якісного крос-

культурного дослідження. Цілі практичної роботи етнопсихолога. 

Експеримент у крос-культурній і етнічній психології. 

Основні поняття етнічної та крос-культурної психології. Експериментальні до-

слідження когнітивної категоризації. Експерименти в області формування понять. Експе-

рименти з вивчення  пам`яті. Експерименти з вивчення емоцій. Експериментальні до-

слідження соціальної категоризації.  
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Експерименти в області міжгрупових установок. Експерименти в області 

міжетнічних установок. 

Експерименти в області етнічних упереджень, забобонів і дискримінації. Психологія 

міжкультурної комунікації.Труднощі міжкультурної комунікації. Аккультурация. Теорія 

міжкультурної комунікативної компетентності. Атрибути толерантності. Фактори міжосо-

бистісних довіри. Психологічні підстави міжкультурних комунікацій. Принципи міжкуль-

турної комунікації. 

Психологія інтолерантності. Етноцентризм. Ксенофобія. Екстремізм і націоналізм. 

Тероризм. Особистість терориста. Терористична група. Психологічний стан заручників. 

Стокгольмський синдром. Інтенсивна індоктринація. Переговори з терористами. Стан сус-

пільства в умовах терору. 

Методи вивчення етнічної толерантності. 

Шкала соціальної дистанції Е. Богардуса. Процедури побудови шкал по вимірюванню 

установок особистості. Шкала равнокажущіхся інтервалів Л. Терстоуна. Шкала сумарних 

оцінок Р. Лайкерта. Шкалограммний аналіз Л. Гуттмана. Методика «Інтолерантність - то-

лерантність» (ІНТОЛ). Методика «етнічна толерантність - інтолерантність». Методика 

«Рівень комунікативної толерантності». Шкала авторитаризму. Методика вимірювання ет-

ноцентризму. 

Методи вивчення етнічної ідентичності. 

Тест Куна-Макпартленда. Методика «Етнічна ідентичність». Методика «Соціальна 

ідентичність». 

Емпіричні методи крос-культурної психології. 

Методика «Адаптація особистості до нової соціокультурному середовищі». Тест 

Басса-Даркі. Методика «Ставлення до права». Види ставлення до права. Тест культурно-

ціннісних орієнтацій. Методика «Показники індивідуалізму - колективізму» (ПІК). 

Методика «Соціальні еталонні змінні» (СЕП). Методика ранжирування системи цінностей. 

Комплексні методи дослідження толерантності. 

Методика «Культурний шок» (КШ - CSH). Проективна методика «Крос-культурна і 

етнічна толерантність-інтолерантність» (КЕТІ). Проективна методика «Життєві діалоги» 

(ЖД). Методика «Види і компоненти толерантності-інтолерантності» (ВІКТ). Експрес-

опитувальник «Індекс толерантності». Методика «Особистісна готовність до змін» (PCRS). 

Методика «Толерантність до невизначеності». 

Психологічна специфіка етнічних конфліктів. 

Сутність, передумови виникнення та види етнічних конфліктів. Зміст етнічних 
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конфліктів і специфіка їх дозволу. 

Етнопсихологічні та етнопедагогічні основи сімейних відносин. 

Етнопсихологічна специфіка і етапи формування сімейних відносин. 

Етнопсихологічні особливості криз (конфліктів) в сімейних відносинах. Психологічна 

допомога і діагностика в сімейних відносинах. 

 

Список рекомендованої літератури 
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2.8. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ З КУРСУ  

«ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» 

    Психологія спілкування.  Психологія спілкування, її етичні і психологічні засади та 

роль у професійній діяльності людей. Види, структура, функції спілкування. Спілкування  

як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Моральні цінності, норми та принци-

пи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування. Спілкування як ко-

мунікація. Спілкування як взаємодія.  

 Сутність комунікацій і комунікативного процесу. Визначення поняття «ко-

мунікація». Класифікація комунікацій за змістом та формою реалізації. Комунікативний 

процес та його базові елементи. Моделі передавання інформації і механізм сприйняття ко-

мунікативних повідомлень. Види комунікацій. Інтеракції та їх типи. Трансакція як психо-

логічний феномен, її сутність та особливості. Паралельні, пересічні, приховані трансакції, 

значення їх розуміння для досягнення взаєморозуміння в колективі, забезпечення виконан-

ня працівниками своїх завдань.  

 Психологічна природа спілкування. Важливість знання психологічних засад 

комунікативного процесу, класифікації людей за особливостями їх психіки. Основні 

функції спілкування та їх характеристика. Різні підходи до визначення сутності спілкуван-
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ня, його спрямованості. Основні види міжособистісної взаємодії. Роль міжособистісних 

взаємин у спілкуванні. Характеристика основних рівнів спілкування, емпатичного способу 

сприймання діловими партнерами одне одного.  

 Структура ділового спілкування та вибір його ефективних способів. Психо-

логічні та етичні аспекти визначення видів спілкування, їх характеристика. Способи впливу 

на людей під час спілкування. Переконання, навіювання, психічне зараження, як група 

психологічних способів впливу на людей. Сутність таких понять, як наслідування, строукс, 

маніпулювання та актуалізація. Моделі та стилі спілкування. Три стилі лідерства в управ-

лінській діяльності. Стратегії та тактики спілкування в процесі ділової взаємодії. Моральні 

фактори у виборі ефективних способів ділового спілкування.  

 Вербальні засоби спілкування. Сутність понять «вербальна комунікація», «мов-

леннєвий етикет». Місце діалогу та монологу в словесному спілкуванні. Значення переко-

нуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні. Логіко-психологічні правила конструювання 

повідомлень різних видів, використання формул ввічливості мовленнєвого етикету. Особ-

ливості публічного виступу. Культура говоріння і культура слухання. Види слухання: ре-

флексивне і нерефлексивне, їх сутність. Типи реакцій людей під час слухання та способи їх 

використання. Шляхи розвитку культури словесного спілкування і вдосконалення володін-

ня мовою.  

 Невербальні засоби спілкування та культура поведінки. Поняття про невер-

бальну комунікацію. Класифікація систем невербальних засобів спілкування, їх характери-

стика. Сутність понять: кінесика, візуальний контакт, проксеміка, паралінгвістичні та 

екстралінгвістичні засоби спілкування. Класифікація жестів, рекомендації щодо їх застосу-

вання. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Місце невербальних за-

собів в етикеті ділового спілкування.  

  Труднощі та бар’єри у діловому спілкуванні, шляхи їх подолання та 

розв’язання конфліктних ситуацій. Причини та види бар’єрів на шляху до взаєморозуміння 

при спілкуванні ділових партнерів. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосу-

ванні. Визначення конфлікту та конфліктних ситуацій. Класифікація конфліктів. Шляхи 

подолання та розв’язання конфліктів: міжособистісні стилі, структурні методи, самостійне 

розв’язання, розв’язання конфліктів за допомогою посередника.  

 Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування. Визна-

чення понять «взаємодія» та «взаєморозуміння». Спільна діяльність і вплив на неї етичних 

норм та правил. Моральні якості учасників взаємодії та їх культура. Добір засобів і ме-

ханізмів впливу для досягнення ефективного результату взаємодії. Взаєморозуміння та йо-
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го рівні, їх характеристика. Механізми  взаєморозуміння та засоби їх застосування для за-

безпечення високого рівня культури ділового спілкування.  

Етика ділового спілкування. Корпоративна культура організації (установи) та імідж 

ділової людини. Поняття про корпоративну культуру та імідж корпорації. Засоби їх фор-

мування. Складові корпоративного іміджу, правила і вимоги до їх створення. Імідж ділової 

людини, техніки його формування. Поняття про індивідуальний стиль. Ставлення до моди. 

Чоловічий і жіночий одяг для різних ситуацій. Ділова атрибутика та правила її використан-

ня. Самовизначення у формуванні власного іміджу, здатність до саморозвитку і самовдос-

коналення.  

Діловий етикет. Правила ділового етикету. Підготовка до ділової зустрічі та проведен-

ня ділової розмови, дискусії або дебатів з обраної проблеми. Ділові переговори: плануван-

ня їх змісту, вибір способів проведення і процедури обговорення визначених питань, ухва-

лення рішення. Правила проведення ділових нарад, зборів, дискусій, ділової гри “мозковий 

штурм”, презентацій. Техніка проведення діалогу та спілкування у нестандартних ситу-

аціях, на ділових прийомах. Правила спілкування по телефону. Правила ділової переписки. 
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