
Анотація навчальної дисципліни

«Основні напрями та актуальні проблеми загальної психології»

Дисципліна «Основні напрями та актуальні проблеми загальної психології»
належить до переліку обов’язкових дисциплін, що передбачені програмою фахової
підготовки докторанта з психології.

Курс дає уявлення про сучасний соціокультурний контекст розвитку психології;
актуальні проблеми, що виникають при побудові загальнопсихологічного знання;
основні методологічні підходи, які домінують в сучасній психології; основні
теоретичні напрямки сучасної психологічної науки та найбільш перспективні напрями
прикладних розробок в психологічній галузі.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Говорун Тамара Василівна, доктор психол. наук, професор

Попередні вимоги:

Докторант повинен знати: історію становлення психологічного знання;
категоріальний апарат та класичні теорії психологічного пізнання.

Докторант повинен вміти: проводити аналіз психологічної феноменології з
урахуванням її полідетермінованості.

Змістовні модулі:
1. Актуальні проблеми загальної психології.

1.1.Унікальність психологічної науки: людина як суб'єкт і об'єкт пізнання.
1.2.Проблема виділення психологічних факторів, наукове та життєве їх

пояснення.
1.3.Специфіка психологічного вивчення пізнання: увага, пам'ять, мова, мислення

і свідомість.
1.4.Психологія особистості та діяльності: дискусійність проблеми особистості в

психології, мотивація і діяльність.
1.5. Психофізіологія як наука про фізіологічні механізми психічних явищ і

станів. Психофізіологія і нейронауки.

2. Підходи до визначення методології психологічного дослідження: позитивізм,
неопозитивізм та змішана методологія.

2.1. Особливості позитивістської методології (вимірювання, прагнення до
об'єктивності, жорстка каузальність тощо) і сучасні модифікації позитивізму
(визнання ціннісного змісту теорій, відхід від жорсткої каузальності в бік визнання
імовірнісного характеру, нове розуміння валідності тощо).



2.2. Особливості непозітивістскої методології (індуктивна логіка, чітка ціннісна
орієнтація, підкреслення суб'єктивної точки зору, відмова від виявлення причинно-
наслідкових відносин, опора на якісні методи дослідження тощо).

2.3. Прагматизм як характерна особливість змішаної методології (поєднання
якісних і кількісних методів дослідження, дедуктивного і індуктивного підходів,
врахування цінностей, втрата інтересу до виявлення каузальних зв'язків тощо).

3. Основні тенденції в развитку сучасних теорій світової психології.

3.1. Інтегральні концепції в руслі сучасних наукознавчих та соціальних ідей
(інформатизація, комп'ютеризації, ідеї глобального екологічної кризи тощо) та поява
нових наукових шкіл і напрямків: екологічної психології (В. Панов), психології
життєвого шляху (К.В. Карпінський), історичної психології (А. Холл, А Койре, Е.А.
Буділова) та ін.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Концепції особистості у світовій психології»

Дисципліна «Концепції особистості у світовій психології» належить до переліку
обов’язкових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки аспіранта з
психології. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та
спрямована на формування фахівця з психології за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти, маючи на меті ознайомлення  його  з передовими концептуальними та
методологічними знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і
на межі предметних галузей психології особистості. Дисципліна також передбачає
оволодіння навичками критичного аналізу, оцінки й синтезу нових та складних ідей,
уміння розроблення та реалізації науково-дослідних проектів, включаючи власні
дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне
знання та вдосконалити власну професійну практику розв’язання значущих
соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасної психології.

Кількість кредитів: 3



Викладач: Бондаренко Олександр Федорович, доктор психол. наук, професор

Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання з проблематики, що стосується
психології особистості з урахуванням соціокультурного, психобіологочного та
психосоціального аспектів  особистісного існування людини.

Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: зміст основних концепцій особистості у сучасній світовій
психології, їхні витоки,   детермінуючі чинники, фундаментальні основи, сучасні
досягнення, проблеми та тенденції розвитку, взаємозв’язок психологічної
проблематики особистості з проблематикою суміжних психологічних, освітніх та
гуманітарних дисциплін; рівень і спрямованість сучасних досліджень з психології
особистості.
Аспірант повинен вміти: реконструювати системоутворюючі чинники тієї чи іншої
концепції особистості, виявляти взаємозв’язки між різними концепціями, їх вплив
однієї на іншу, співвідношення власне наукового та ідеологічного компонентів,
використовувати результати наукових досліджень, в тому числі новітніх, у практиці
власної наукової роботи та  в освітньому процесі.

Змістовні модулі:
1. Психологія особистості: термінологія, історія розвитку, досягнення, проблеми.

Методи обстеження і дослідження.
2. Психодинамічні концепції.
3. Конституційні концепції.
4. Культурно-історична концепція та її похідні.
5. Поведінкові підходи та когнітивно-поведінкові концепції.
6. Диспозиційні концепції.
7. Гуманістичні концепції.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
годин аудиторних занять (20 годин –лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 годин самостійної роботи.

Анотація дисципліни
“Статистичні методи та математичне моделювання в психології”

Дисципліна «Статистичні методи та математичне моделювання в психології»
належить до переліку обов’язкових  дисциплін, що передбачені програмою фахової
підготовки докторанта з психології.
Курс спрямований на вивчення сучасних стратегій математичного моделювання,
основних математичних понять та статистичних методів, що використовуються в
сучасних психологічних дослідженнях; забезпечення розуміння змістовної логіки
застосування введених понять та методів для розв’язання конкретних
експериментальних та прикладних задач; підготвку слухачів до застосування



отриманих знань та навичок у професійній діяльності, а також до засвоєння матеріалів
інших курсів, що застосовують математичні методи; формування навичок опрацювання
та аналізу емпіричних даних.

Викладач: Кравчук Светлана Леонтьевна, канд. психол. наук, доцент

Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання в газузі математичного
моделювання в психології та сформувати навички використання методів
математичного аналізу.

Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: математику в обсязі середньої школи; принципи організації
психологічного дослідження.

Аспірант повинен вміти: планувати експериментальне дослідження психологічної
феноменології.

Змістовні модулі:
1. Математико-статистичні методи аналізу даних в психологічних дослідженнях
(вимірювання у психології; кореляційний аналіз; дисперсійний аналіз; факторний
аналіз; кластерний аналіз тощо)
2. Математичне моделювання в психології (проста лінійна регресія; множинний
регресійний аналіз; дискримінантний аналіз; багатомірне шкалювання тощо)

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
годин аудиторних занять (20 годин –лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття), 5
годин самостійної роботи

Анотація навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми соціальної психології»

Дисципліна «Актуальні проблеми соціальної психології» належить до переліку
обов’язкових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки докторанта з
психології.

Курс спрямований на вивчення специфіки психологічної проблематики
особистості у соціальному контексті, динамічних соціально-психологічних процесів у
малих та великих групах; соціально-психологічні явища, які виникають у процесі
соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу.

Вивчення дисципліни спрямовано на формування у слухачів вміння виявляти
зв'язок положень науки і соціальної практики; бачити зміст соціально-психологічних
проблем в реальних явищах суспільного життя.



Кількість кредитів: 3

Викладач: Крюкова Олена Вікторівна, кандидат психол. наук, доцент

Попередні вимоги:
докторант повинен знати: базовий курс соціальної психології, загальної психології та
диференціальної психології;

докторант  повинен вміти: виділяти зміст соціально-психологічних проблем в
реальних явищах суспільного життя; планувати емпіричне дослідження соціально-
психологічної феноменології.

Змістовні модулі:
Змістовий модуль 1. “Загальні питання соціальної психології. Соціально-

психологічні проблеми дослідження особистості”.
1.1. Предмет соціальної психології. Місце соціальної психології в системі

наукового знання та суспільної практики.
1.2. Методологічні проблеми сучасної соціальної психології
1.3. Основні напрями сучасної соціальної психології.
1.4. Актуальні проблеми соціальної психології особистості.
1.5. Соціально-психологічні закономірності спілкування та взаємодії людей.
1.6. Методи психологічного впливу на особистість.

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми психології малих і великих груп.
2.1. Актуальні проблеми психології малих груп.
2.2. Великі соціальні групи: зміст та принципи дослідження.
2.3. Психологія етнічних спільнот та соціальних класів.
2.4. Проблеми психологічного впливу на соціальні та етнічні групи.
2.5. Методи та закономірності психологічного впливу на групу та натовп.
2.6.Соціальні мережі як новітній груповий феномен.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Психологічна безпека в освітньому середовищі»

Дисципліна «Психологічна безпека в освітньому середовищі» належить до переліку
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний
розвиток аспіранта та спрямована на підвищення ефективності викладацької



діяльності в різних освітніх системах, на розвиток професійності викладача вищої
школи, яка забезпечить розуміння значення психічного здоров’я отримувачів освітніх
послуг, а також здатного організувати психологічне безпечне освітнє середовище для
студентів під час навчального процесу.  При вивченні дисципліни аналізуються: стан
освітнього середовища з точки зору теорії краундингу, механізми організації
психологічної безпеки освітнього  середовища. Особлива увага приділяється аналізу
психічного здоров’я викладача ВШ.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Кириленко Валентина Граціянівна, кандидат психол. наук, доцент

Мета навчальної дисципліни: розширити сучасні знання про сутність психологічної
безпеки в освітньому середовищі, поглибити знання студентів про організацію
безкраудингового освітнього середовища.

Попередні вимоги:
Докторант повинен знати: сутність Я-концепції особистості, закономірності розвитку
особистості в онтогенезі, психологічні теорії, що пояснюють комунікативну взаємодію
між отримувачами освітніх послуг.
Доктрант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та
викладацькій діяльності знання щодо закономірностей та механізмів розвитку
студентської молоді, ефективно організовувати навчальний процес в інтегрованих
групах, протистояти психологічному насиллю в студентських групах.

Змістовні модулі:
1. Теоретико - методологічні основи психологічної безпеки освітнього середовища

1.1. Методологічні та теоретичні основи психології безпеки освітнього
середовища

1.2. Професійні  вимоги до психолога навчального закладу
1.3. Моделювання психологічної безпеки в освітньому середовищі.
1.4.  Психологічна безпека у взаємодії та педагогічними спілкуванням.

2. Психологічний супровід безпеки в системі освіти.
2.1. Моделі створення психологічно безпечного освітнього середовища
2.2. Психічне здоров’я людини та технологізація психологічного супроводу

безпеки в освітньому просторі.
2.3. Психологія безпеки в навчальному закладі
2.4. Моніторинг психологічної безпеки  освітнього середовища
2.5. Діагностика показників психологічної безпеки освітнього середовища.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі 40 годин
аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 20 год. – практичні заняття, 50 годин
самостійної роботи.



Анотація навчальної дисципліни

«Психологія інклюзивного навчання»

Дисципліна «Психологія інклюзивного навчання» належить до переліку дисциплін
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток
аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, який
може працювали і інтегрованому студентському середовищі, здатного до передачі
знань та розуміння особистості студента з особливими психофізичними потребами а
також здатного налагоджувати міжособистісні стосунки зі студентами з ОПФМ,
проявляючи толерантне ставлення до студентської аудиторії та розуміти явища, які
супроводжують освітній процес. Аналізуються  умови створення інклюзивного
освітнього простору у Вишах, механізми організації освітнього процесу в
інтегрованих академічних групах та явища, пов’язані з розумінням та сприйманням
студента з ОПФМ. Особлива увага приділяється аналізу засобів учбової комунікації,
бар’єрам спілкування в діаді «викладач-студент з ОПФМ».

Кількість кредитів: 3

Викладач: Кириленко Валентина Граціянівна, к.психол.н., доцент кафедри психології
та педагогіки

Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність інклюзії як
складного процесу, поглибити знання студентів про навчальну взаємодію в
інтегрованих навчальних групах.

Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: психологічні закономірності перебігу когнітивних процесів,
сутність Я-концепції особистості, закономірності розвитку особистості в онтогенезі,
психологічні теорії, що пояснюють взаємодію між людьми з різними станами
психофізичного здоровя.

Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та
викладацькій діяльності знання щодо закономірностей та механізмів розвитку,
ефективно організовувати навчальний процес в інтегрованих групах, протистояти
порушенню толерантного ставлення до студентів з інвалідністю.
Змістовні модулі:
1. Теоретико-методологічні основи інклюзивної освіти.

Модуль спрямований на формування у майбутніх науковців знань про історію
розвитку інклюзивної освіти в світі та на Україні, про категоріальний апарат курсу,
його методологічну основу.

1.1. Психологія і педагогіка інклюзивної освіти.



1.2. Психолого-педагогічна і соціальна характеристика отримувачів освітніх
послуг в системі інклюзивної освіти.

1.3. Історія розвитку та світова практика інклюзивної освіти, її нормативне
забезпечення.

1.4. Нормативно-правове забезпечення

2. Психолого-педагогічний супровід осіб з ОПФМ в умовах інклюзивного
навчання

Другий розділ присвячено загальному абрису освітньої послуги в умовах
включеної освіти, характеристиці осіб з ОПФМ.

2.1.   Сутність та особливості освітнього процесу в системі інклюзивної освіти
2.2.   Тьюторський супровід розвитку осіб в інклюзивному освітньому середовищі
2.3. Особливості  психолого-педагогічної роботи  з особами  з ОПФМ як

суб’єктами інклюзивного освітнього процесу.
2.4. Програмно-методичне забезпечення інклюзивної освіти  в навчальних

закладах.

3. Психологія проектування індивідуальних освітніх програм та маршрутів для
осіб з ОПФМ в умовах інклюзивного навчання.

Модуль спрямований на розкриття основ розробки програм та освітніх маршрутів
осіб з ОПФМ, які навчаються в умовах інклюзивної освіти.

3.1. Принципи побудови індивідуальних програм психолого-педагогічного
супроводу  осіб  з ОПФМ в умовах інклюзії.

1.2. Професійна компетентність педагога інклюзивної освіти

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим
рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі 40 годин аудиторних занять
(20 год. – лекційні заняття, 20 год. – практичні заняття, 50 годин самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Дорослість: проблеми самореалізації в сучасному суспільстві»
(курс викладається англійською мовою)

The discipline «Adulthood: problems of self-realization in contemporary society” refers to
the list of facultative subjects which offer the program of professional psychological
education and training for graduate or postgraduate students which take psychology as part
of a broader curriculum. The main content of the subject covered the presentation of self in
everyday life with special emphasis on fields typically encountered in young adulthood- in
social and private activity of ordinary young males and females. It answers the needs of
students and discover for them how people adopt and fulfil the roles of eve day life, what can
happen when a performance falls down and how to cope and overcome the troubles as part of
a broader psychology curriculum



Credits:3

Teacher: prof., d-r. Hovorun Tamara

The purpose of discipline: The aim of the course “Adulthood—Self-realization problems in
the contemporary society” is to familiarize students with the psychological problems of an
ordinary young adult, explain the causes of these problems, and to identify ways of solving
them. As well to develop theoretical and applied psychological knowledge of issues relating
to the Self. The person as the target of the self-discovering, develops a process of
individuation, identifies with some set of values and lifestyle, developing body image, self-
esteem, attitudes and intentions. The course knowledge offer a brief review of general
categories of psychology- personal, social, developmental, abnormal and cognitive, focused
on useful tools for self- discovering: awareness of the self, self-conscoiuss, self-concept,self-
efficasy,self-criticism,self-defeating behavior and self-instructional training and management.

Prerequisites and competences:
Student should know:
The content of the basic concepts of self- identity and concept of the self in
contemporary psychology science,their origions, the determining factors of their
development, basics of coping and training achievements, the level and ways of focusing
on positive psychology as a strategy to reach self- fulfillment and happiness.

A student must be able: to reconstruct the system-factors of the process of bringing an
individual to a condition of healthy functioning in society, to activate the mechanisms of
self- discovering and self -constructive activity, restoring the possible degree of well-being
and high level of private and social functioning. He or she should develop skills to perform
assessment of status quo of so called deliberate self-ignoring and self-underestimation as
well to correct a mental representation of what one could become, to construct and provide
plans and strategies for the future.

Language of teaching -English.

The terms: discipline taught in the first year, winter semester in educational and scientific
level "Ph.D. in psychology" in the amount of 90 hours, including 20 hours of lecturing
hours;20 - practical classes, 50 hours of individual and consulting work

The course modules:

Scientific and psychological glossary lingo terms: Abstract. Bibliography. Boolean
searching. Citation, database. HTML, Index. PDF, periodical, style manual.

Major life events, sources of stress. The link between traditional masculine values and
unhealthy behavior. The female side of the equation. Men’s health risk. Stress tests as an
indicator of a potential assistance from adviser. Health problems.

Psychological symptoms of stress and professional assistance. Strategies for coping
with stress in collectivist and individualist cultures.

Aging as biological and psychological changers, age related problems of private and
social functioning. Young adulthood; biological, cognitive, social, personality development.



Youth at risk-vulnerable factors. Behavior observation and shaping. Big five personality
model: extraversion, neuroticism, agreeableness, openness to experience, responsibility.

Cognitive map, confusion Concept of the self, of responsibility. Self-esteem and self-
defenses, self-enhancement motivation. Discovering self-image and dysfunction: self-
abusive image. Self-management.

Me (Self) constructs and their role in determining the psychological well-being in
different life situations. Self-instructions and self-statement. Self-presentation. Learning to
like yourself confidence come from succeeding. Succeeding should be taught, there is even a
special branch of organizational psychology- personality management.

Self-Worth. Concerning with appearance, abilities, and features. How long did you
feel discomfort, reminding yourself past mistakes in communication or behavior? Focusing
on success, need to live with our problems until we can work to change them.

Self-Talk. Practicing positive self-talk. Accepting own uniqueness, feel comfortable
with their own images. Winners in sports, business, education, or any other activity in life.
Positive steps you can take to build your self-esteem positive steps you can take to build
your self-esteem. Positive steps to build your self-esteem. Ability to turn a failure situation
into a useful learning experience? What did we learn?

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни
«Концепції психосексуального розвитку»

Дисципліна «Концепції психосексуального розвитку» належить до переліку
вибіркових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки докторанта з
психології.

Курс спрямований на вивчення сучасних концепцій психосексуального розвитку
людини, його детермінант та відповідної системи понять; основних етапів
психосексуального розвитку людини та закономірностей їх протікання в межах різних
концепцій; наслідків порушення психосексуального розвитку людини та підходів до їх
корекції.

Вивчення дисципліни спрямовано на формування у слухачів вміння
встановлювати взаємозв’язок психологічної проблематики та детермінант, які
пов’язані із особливостями протікання психосексуального розвитку; ставити
інноваційні професійні завдання в галузі науково-дослідної та практичної діяльності
психології сексуальності; здійснювати психологічну просвіту з питань особливостей
психосексуального розвитку.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Говорун Тамара Василівна, доктор психол. наук, професор



Попередні вимоги:

Докторант повинен знати: механізми становлення стереотипів статеворольової
поведінки; класичні теорії, які пояснюють динаміку та детермінанти
психосексуального розвитку людини.

Докторант  повинен вміти: визначати складові психічного та фізичного здоров’я
людини та фактори його порушення.

Змістовні модулі:
1. Медико-сексологічні концепції психосексуального розвитку.

1.1. Поняття психосексуального розвитку людини, його складники та
детермінанти.

1.2. Концепція психосексуального дизонтогенезу. Етапи психосексуального
розвитку за Г.С. Васильченком, І.Л. Ботневою, В.М. Масловим.

1.3. Модель психосексуального розвитку В. Холодного.

2. Психоаналітичні концепції психосексуального розвитку.
2.1. Психодинамічна концепція лібідо.
2.2. Стадії психосексуального розвитку за Зігмундом Фройдом.
2.3.  Психосексуальній розвиток в концепції Вільгельма Райха та його

послідовників.

3. Порушення психосексуального розвитку та їх детермінанти в різних наукових
концепціях.

3.1. Порушення темпів та строків психосексуального розвитку.
3.2. Порушення стереотипу статеворольової поведінки.
3.3. Феномен гомосексуальності.
3.4. Сексуальні девіації та перверзії.
3.5. Розлади статевої ідентифікації.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Культуродоцільна психотерапія: вітчизняні традиції»

Дисципліна «Культуродоцільна психотерапія: вітчизняні традиції» належить
до переліку вибіркових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки
докторанта з психології.
Курс спрямований на ознайомлення слухачів з соціокультурними витоками сучасних
парадигм світової консультативної психології та психотерапії, сутністю



культуровідповідних та культуродоцільних способів змісту і способів надання
психологічної і психотерапетвничної допомоги; формування готовності  до наукового
аналізу загальновідомих парадигм та традицій  вітчизняної  консультативної
психології і психотерапії; сприяння  розвитку уявлень про справжній потенціал
психологічної та психотерапевтичної допомоги і навчання конкретним методам
надання такої допомоги, що надаватиме  ефективності як теоретичній, так і практичній
діяльності здобувачів наукового звання «доктор філософії з психології» та забезпечить
формування власної адекватної, а не епігонської професійної позиції українського
психолога.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, професор

Попередні вимоги:

Докторант повинен знати: історію становлення консультативно-психотерапевтичних
парадигм; витоки антипсихіатричної ідеології; структуру особистості;
психосемантичні методи дослідження; теорію поля К.Левіна.

Докторант повинен вміти: проводити експрес-діагностику особистісних рис та
станів; структурувати консультативну бесіду; розрізняти поняття психологічного та
психіатричнго діагнозу; пояснювати психопатологічну феноменологію, не
загострюючи захисних механізмів психіки.

Змістовні модулі:
1. Соціокультурні основи психологічного консультування та  психотерапії. Зарубіжні
концепції.
Модуль спрямований на формування у майбутніх науковців знань про історію
становлення  психологічного консультування в світі та  про категоріальний
апарат курсу, його методологічну основу.

1.1. Психодинамічна психотерапія: загальна характеристика. Специфіка
застосування глибинных методів у психотерапії. Основні положеняя концепцій
З.Фрейда, К Юнга, А.Адлера. Соціокультурні ( релігійні та філософські) витоки.

1.2. Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія научіння як базис поведінкової
терапії. Особливості застосування поведінкової терапії. Методи впливу.
Соціокультурні витоки.

1.3.  Так звані гуманістичні  підходи.Гештальт-терапія; клієнт-центрована
психотерапія; екзистенційні напрямки  та ін.Соціокультурні (релігійні та філософські)
витоки.

1.4. Імпліцитно та експліцитно культуровідповідні напрямки
психотерапії.Тенденції індигенізації у світовій психології та психотерапії. Аналіз за
країнами, культурами та континентами.

2. Особистісно-орієнтована психотерапія санкт-петербурзької (ленінградської) та
московської  психотерапевтичних шкіл.

Модуль спрямований на розкриття  сутності поглядів санкт-петербурзьких та
московських психологів і психотерапевтів на зміст та цілі консультативного і



психотерапевтичного процесу, на розуміння витоків  епігонських та індигенізаційних
позицій  вітчизняній психотерапії та консультативній психології.

2.1. Витоки. Представники. Проблематика. Концепції.  І.П.Павлов, В.М.Бехтерєв, В.М.
Мясищєв, С.Л.Рубінштейн, Б.Д. Карвасарський та ін. П.Б.Ганнушкін,С.І.Консторум,
Л.С.Виготський, О.Р.Лурія, О.М.Леонтьєв та ін.

2.2. Когнітивний, емотивний та поведінковий аспекти психотерапевтичного
впливу на особистість. Соціокультурні впливи А.Адлера і германської класичної
психіатрії. Вплив концепцій та положень французької психоневрології та
соціологічної школи: Б.Морель, П.Жане, П.Дюбуа, Т.Рібо, К.Ясперс, Г.Мюнстерберг,
К.Левін.

3. Джерела і сучасний стан особистісно-орієнтованої психотерапії української
психотерапевтичної школи.

Модуль спрямований на розкриття сутності позицій українських психологів та
психотерапевтів щодо розуміння вітчизняних традицій  психологічного
консультування і психотерапії.

3.1. Розвиток вітчизняних традицій психології та психотерапії в Україні на
початку ХХ століття: М.М.Ланге, Г.І.Челпанов, О.І.Сікорський, В.О.Чиж, К.І.
Платонов, В.О.Зіньковський, М.Я.Соколянський. Соціально-педагогічна діяльність
А.С.Макаренка.

3.2. Розвиток української психологічної школи у післявоєнний період.
Є.О.Поклітар, В.М.Блейхер, А.І.Іванов, А.П.Слободяник.

3.3. Процеси самоусвідомлення вітчизняних детермінант та витоків особистісно-
орієнтованої психотерапії та психологічного консультування нприкінці ХХ – початку
ХХІ століття.

3.4. Професійна компетентність  сучасних  практикуючих психологів в Україні.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Психологія ментальних репрезентацій»

Дисципліна «Психологія ментальних репрезентацій» належить до переліку
вибіркових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки докторанта з
психології.

Курс спрямований на вивчення основних теоретичних підходів до вирішення
проблеми емпіричного дослідження свідомості та ментальних репрезентацій;
засвоєння системи понять, які розкривають психологічний аспект проблеми людської



свідомості та ментальних репрезентацій; формування уявлень про напрямки
досліджень в сучасній когнітивній психології.

Вивчення дисципліни спрямовано на формування у слухачів вміння планувати
психосемантичний експеримент та використовувати психосемантичні методи збору
дослідних даних, опрацьовувати та інтерпретувати отримані дані.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Кучеровська Наталія Олександрівна, кандидат психол. наук, доцент

Попередні вимоги:

Докторант повинен знати: класичні теорії когнітивного розвитку особистості; методи
діагностики значення.

Докторант повинен вміти: розрізняти номінативні та порядкові шкали вимірювання;
користуватся шкалами семантичного диференціалу Ч.Осгуда.

Змістовні модулі:
1. Психосемантика як напрям сучасної когнітивної психології.

1.1.Міждисциплінарний характер психосемантики, специфіка предмету і завдання.
1.2."Традиція значення" (В.Ф.Петренко, О.Г.Шмельов) і "традиція смислу"

(О.М.Леонтьєв, О.Ю.Артем'єва) в психосемантиці.
1.3.Сучасні напрямки психосемантичних досліджень.

2. Методологія експериментальної психосемантики.
2.1.Семантичні простори як операційна мова психосемантики.
2.2.Параметри семантичного простору та аспекти когнітивної організація свідомості.
2.3.Форми репрезентації об’єкта суб’єкту за Дж.Брунером (знак, образ, дія).

3. Концептуальні засади психології суб’єктивної семантики.
3.1. Природа психологічної реальності, яка проектується в структури семантичних

оцінок.
3.2. Генез, функціонуваня та присвоєння смислів.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Психологія релігії»

Дисципліна «Психологія релігії» належить до переліку вибіркових дисциплін,
що передбачені програмою фахової підготовки аспіранта з психології.



Курс спрямований на вивчення психологічних аспектів релігійної свідомості і
культової практики на матеріалі різних релігій; базисних теоретичних принципів
функціонування релігійності в соціокультурній системі, в малих групах,  в психіці
індивіда; основних психологічних концепцій релігії XIX – XX ст.; основних
дослідницьких підходів в галузі психології релігії.

Вивчення дисципліни спрямовано на формування у слухачів вміння самостійно
аналізувати основні теоретичні положення різних релігійних конфесій та розкривати
їх психологічний зміст.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Бондаренко Олександр Федорович, доктор психол. наук, професор

Попередні вимоги:
Докторант повинен знати: основні моменти виникнення головних світових релігій, їх
витоки, положення та принципи; психотерапевтичні цілі релігії та ідеологічні і
комерційне підгрунтя існування; принципові та символічні відмінности основних
гілок християнства.
Докторант повинен вміти: диференцювати особистісні та соціальні причини
залучення індивіда до тієї чи іншої релігії; розрізняти психологічні, ідеологічні та
містичні аспекти прагнення індивіда до участі в релігійному житті; аналізувати
психологічні прийоми предмтавників сект, які вербують молодь у свої лави.

Змістовні модулі:
1. Актуальні проблеми загальної психології.

1.1. Унікальність психологічної науки: людина як суб'єкт і об'єкт пізнання.
1.2.Проблема виділення психологічних факторів, наукове та життєве їх

пояснення.
1.3.Специфіка психологічного вивчення пізнання: увага, пам'ять, мова, мислення

і свідомість.
1.4.Психологія особистості та діяльності: дискусійність проблеми особистості в

психології, мотивація і діяльність.
1.5. Психофізіологія як наука про фізіологічні механізми психічних явищ і

станів. Психофізіологія і нейронауки.

2. Підходи до визначення методології психологічного дослідження: позитивізм,
неопозитивізм та змішана методологія.

2.1. Особливості позитивістської методології (вимірювання, прагнення до
об'єктивності, жорстка каузальність тощо) і сучасні модифікації позитивізму
(визнання ціннісного змісту теорій, відхід від жорсткої каузальності в бік визнання
імовірнісного характеру, нове розуміння валідності тощо).



2.2. Особливості непозітивістскої методології (індуктивна логіка, чітка ціннісна
орієнтація, підкреслення суб'єктивної точки зору, відмова від виявлення причинно-
наслідкових відносин, опора на якісні методи дослідження тощо).

2.3. Прагматизм як характерна особливість змішаної методології (поєднання
якісних і кількісних методів дослідження, дедуктивного і індуктивного підходів,
врахування цінностей, втрата інтересу до виявлення каузальних зв'язків тощо).

Змістовий модуль 3. «Основні тенденції в развитку сучасних теорій світової
психології».

3.1. Інтегральні концепції в руслі сучасних наукознавчих та соціальних ідей
(інформатизація, комп'ютеризації, ідеї глобального екологічної кризи тощо) та поява
нових наукових шкіл і напрямків: екологічної психології (В. Панов), психології
життєвого шляху (К.В. Карпінський), історичної психології (А. Холл, А Койре, Е.А.
Буділова) та ін.

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни

«Сучасні теорії психології розвитку»

Дисципліна «Сучасні теорії психології розвитку» належить до переліку
вибіркових дисциплін, що передбачені програмою фахової підготовки аспіранта з
психології.

Курс спрямований на вивчення сучасних теоретичних підходів к
закономірностям особистісного та розумового розвитку людини в онтогенезі
(культурно-історичний, когнітивістський, психодинамічний, епігенетичний,
поведінковий, а також підхід, заснований на конструкті прихильності). Аналізуються
факти сучасних досліджень в галузі психології розвитку та їх значення для розуміння
онтогенетичного розвитку людини. Визначаються основні напрями прикладних
досліджень, обговорюються можливості впровадження прикладних розробок
психології розвитку в соціальну та освітню практику.

Вивчення дисципліни спрямовано на формування у слухачів вміння враховувати
загальні та специфічні закономірності та індивідуальні особливості психічного
функціонування людини на різних вікових етапах; ставити інноваційні професійні
завдання в галузі науково-дослідної та практичної діяльності та здійснювати
психологічну просвіту з питань психічного розвитку дитини.
Кількість кредитів: 3
Викладач: Кучеровська Наталія Олександрівна, кандидат психол. наук, доцент



Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання з проблематики, що стосується
психології  розвитку людини на різних етапах онтогенезу.
Попередні вимоги:
Докторант повинен знати: зміст класичних концепцій розвитку людини у сучасній
світовій психології,  їхні витоки, детермінуючі чинники та фундаментальні основи.
Докторант  повинен вміти: проводити аналіз ситуації розвитку дитини з огладу на
розуміння психобіологочних та психосоціальних детермінант психічного розвитку.
Змістовні модулі:
1. “Категорія віку в психології розвитку”.

1.6. Фізіологічні, соціальні, історичні, культурні та психологічні підстави віку.
1.7. Проблема періодизації психічного розвитку.
1.8. Структура психологічного віку: соціальна ситуація розвитку, провідний вид

діяльності, новоутворення, криза.
1.9. Характеристика структурних компонентів психологічного віку на різних етапах

онтогенетичного розвитку.

2. «Біосоціокультурні детермінанти розвитку».
2.1. Перспективи інтеграції природничих та гуманітарних наук в області

людинознавства.
2.2. Розвиток учіння про біосоціальну природу людини в працях О.О.Ухтомського.
2.3.  Біосоціальна природа людини та процеси навчання і виховання.

3. «Сучасні теорії когнітивно-особистісного розвитку людини».
3.1. Когнітивний розвиток: традиційні та сучасні теорії (Ж.Піаже, Дж.Брунер,

Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Холодная М.О., Чупрікова Н.І.,
теорія психічного (Theory of Mind) та ін.).

3.2. Основні закономірності емоційно-особистісного розвитку людини в сучасних
теоріях розвитку (психоанамічні теорії, епігенетична теорія Е. Еріксон, теорія
статусной моделі Д.Марсіа,  теорія социальної ролі Р.Селмана, культурно-
історична теорія, теорія прихильності Дж.Боулбі та ін.)

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії з психології» в обсязі 90 годин, у тому числі 40
години аудиторних занять  (20 годин – лекційні заняття, 20 годин – практичні заняття),
50 години самостійної роботи.


