


2 

 

Назва курсу  ПП 1.2.39 Атестаційний екзамен  

Адреса 

викладання курсу 

вул. Коперника, 3, м. Львів  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

кафедра психології філософського факультету 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 соціальні та поведінкові науки, 053 психологія 

Викладачі  члени 

екзаменаційної 

комісії 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

за розкладом навчального року 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/bachelor/spetsialnist-psykholohiia-053 

Інформація про 

курс 

Атестаційний екзамен (3 кредити за Європейською Кредитно Трансферною 

Системою ECTS). Атестаційний екзамен з дисциплін ПП 1.2.09 Загальна 

психологія, ПП 1.2.10 Соціальна психологія, ПП 1.2.11 Педагогічна психологія, 

ПП 1.2.12 Вікова психологія, ПП 1.2.13 Клінічна психологія, ПП 1.2.15 Історія 

психології, ПП 1.2.16 Диференційна психологія, ПП 1.2.19 Психологія 

управління, ПП 1.2.21 Експериментальна психологія, ПП 1.2.22 

Психодіагностика, ПП 1.2.23 Основи психотерапії, проводиться в усній формі і 

перевіряє досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти 

та освітньо-професійною програмою.  

Коротка анотація 

курсу 

Атестаційний екзамен з дисциплін циклу  професійної та практичної підготовки 

проводиться в усній формі і перевіряє досягнення результатів навчання, 

визначених Стандартом вищої освіти та освітньо-професійною програмою. 

Атестаційний іспит здійснюється у формах особистої презентації студентом 

здобутих компетентностей, які дозволяють визначити рівень досягнення 

програмних теоретичних результатів навчання. Атестаційний іспит має на меті 

перевірити, чи студенти впродовж навчання на програмі 053 Психологія першого 

(бакалаврського) рівня оволоділи знаннями, уміннями та навичками, що 

забезпечуєть інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов. 

Мета та цілі курсу Перевірити, чи студенти впродовж навчання на програмі 053 Психологія 

першого (бакалаврського) рівня оволоділи знаннями, уміннями та навичками, що 

забезпечують загальні та фахові компетентності:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
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ЗК5. Здатність бути критичним і самитичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  

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

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільнотою, 

фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової 

психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності.   

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Загальна психологія  

Бородій Д.І. Загальна психологія : психічні процеси : навчально-методичний 

посібник. Львів, 2018. 166 с. 

Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. посібник / О.В. Волошок, 

М. Кліманська, О. С. Штепа.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2010.  96 с. 

Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 

388 с. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-

kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-

HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-

FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE 

Максименко С. Д. Загальна психологія.  Київ : Центр навчальної літератури, 

2019. 272 с.  Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-

1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-

HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKf

GhoC6G0QAvD_BwE 

Москалець В. П. Загальна психологія.  Київ : Ліра, 2020.  564 с.  

Психологія : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико, С.Л. 

Грабовська, А.О. Вовк та ін.. : за заг ред.. Т.Б. Партико.  Київ : Ін Юре, 2014.  

664 с. 

Соціальна психологія 

Борґ Дж. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування; [перекл. Н. 

Лазаревич] .  Київ : Фабула, 2019.  304 с.   

Гапон Н. Соціальна психологія: навчальний посібник / Н. Гапон.  Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008.  366 c.  

Зімбардо Ф. Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло./Ф. Зімбардо. К. : 

Yakaboo Publishing, 2017.  584 с.   

Лебон Г. Психологія людських спільнот: переклад Я. Мишанич / Г. Лебон.  К. : 

Андронум, 2021.  224 с.   

Лебон Г. Психологія мас: переклад Я. Мишанич/ Г. Лебон.  Київ : Андронум, 

2021.  138 с.   

https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDtP2hnJfrxsoKBFQgYeErhMnWBg3x-FHQX0tUm74vuRgNrftuNMwRoC22EQAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-1574143.html?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHBurzOkKBiFbl5RxUSt_06wDtq9fDa4hYyXJFd96j2z7idluoKKfGhoC6G0QAvD_BwE
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Лебон Г. Психологія народів: переклад Н. Іванова / Г. Лебон.  Київ : Андронум, 

2021.  110 с.   

Манегетті А. Психологія лідера/ А. Манегетті .  Київ : НФ «Антонио 

Манегетти», 2019.  С. 38-45.  342 с.   

Мурек В. В. Самотність. Сила людських стосунків; [ переклад О. Любенко]. 

Київ : Лабораторія, 2020.  304 с.   

Основи соціальної психології  / О.А. Донченко, М. Слюсаревський, В.О. 

Татенко, Т.М. Титаренко та ін. ; заг.ред.  М.М. Слюсаревський.  Київ : Талком, 

2018.  579 с. 

Психологія життєтворення особистості в сучасному світі / За заг. ред. Т.М. 

Титаренко.  Київ : Міленіум, 2016.  320 с. 

Психологія мас : навчальний посібник  / автор-упорядник Я.Є.Кольба.  

Тернопіль : Навчальна книга  Богдан, 2012.  208 с. 

Сібоні О. Досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші 

рішення; [ переклад М. Марченко]/ О. Сібоні. Київ : Лабораторія, 2021.  240 с.   

Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу: соціально-

психологічний вимір : монографія.  Київ : Міленіум, 2017.  184 с. 

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами буденності.  

Київ: Либідь, 2003.  376 с. 

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навчальний посібник. Київ: 

Каравела, 2013.  372 с. 

Вікова психологія 

Видра О.  Вікова та педагогічна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 

2019. 112 с. 

Кацавець Р.С. Вікова психологія. Київ :Сварог, 2019, 112 с 

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 128 с. 

Павелків Р.В. Вікова психологія: Підручник / Р.В. Павелків. Київ : Кондор, 2011.  

468 с. 

Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова 

психологія.  К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 

2020. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/vikova-psihologija.html#tab-attributes 

Психодіагностика 

Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. Київ: 

Академвидав, 2009. 464 с.    

Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навчальний 

посібник. Чернівці, 2018. 276 с.    

Петровська І.Р. Психодіагностика. Навчально-методичні рекомендації до 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. 

Львів. 2021. 64 с.    

Петровська І.Р., Островська К.О. Математично-статистичні методи обробки 

емпіричних даних психолого-педагогічних досліджень: навчальний 

посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2021. 140 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/vikova-psihologija.html#tab-attributes
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Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика:  навчальний посібник. Харків: 

НТУ «ХПІ», 2018. 246 с.    

Педагогічна психологія 

Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с. Режим 

доступу: http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-

libide.html 

Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологія : 

Підручник. Київ: Кондор, 2015. 420 с. Режим 

доступу: http://lib.khnu.km.ua/fond/NOV/new09_2016/452863.pdf 

Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : 

навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с. 

Левус Н.І., Волошок О.В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. 

посібн.  Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с. 

 Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна 

психологія : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2012. 168 с. Режим 

доступу: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-

op.html 

Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: 

Академвидав. 2011. 416 с. Режим доступу: https://academia-pc.com.ua/product/271  

Клінічна психологія 

Галецька І. Клініко-психологічне дослідження: навч. посібник / Інна Галецька.  

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.  242 с 

Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика.  Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006  338 с. 

https://www.academia.edu/4653851 

Галецька І.І. Основи нейропсихології. Навч. посібник.  Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 128 с. 

Максименко С. Д. Медична психологія / [Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., 

Коваль І. А., Максименко К. С.]; за заг. ред. С. Д. Максименка  К., 2014.  520 с. 

Никоненко Ю.П. Клінічна психологія: навчальний посібник [Електронний 

ресурс]. Київ : КНТ, 2016. 368 с. http://docplayer.net/77011841-Nikonenko-yu-p-

nikonenko-yu-p-klinichna-psihologiya-klinichna-psihologiya-navchalniy-posibnik-

navchalniy-posibnik-kiyiv-2016.html 

Саржевський С. Н. Суїцидологія: навч. посіб.  2020. 

Кліманська М.,Галецька І. Психометрична характеристика опитувальника 

позитивного  та негативного афекту (ОПАНА), розробленого на основі 

методики PANAS / // Психологічний часопис  2020  Том 6  №4  С.  119-132. 

https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934 

Галецька І.І., Кліманська М.Б., Перун М.Б. COVID-19, локдаун да життя сім’ї у 

новій реальності // Психологічний часопис  2020 С Том 6  №9  С.40-57. Режим 

доступу:  https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652 

Історія психології 

Грисенко, Н.В. Посібник до вивчення курсу «Історія психології». Від появи 

перших психологічних теорій до становлення психології як самостійної науки / 

Н.В. Грисенко.  Д.: РВВ ДНУ, 2017.  40 с. 

http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-libide.html
http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-libide.html
http://lib.khnu.km.ua/fond/NOV/new09_2016/452863.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html
https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html
https://academia-pc.com.ua/product/271
https://www.academia.edu/4653851
http://docplayer.net/77011841-Nikonenko-yu-p-nikonenko-yu-p-klinichna-psihologiya-klinichna-psihologiya-navchalniy-posibnik-navchalniy-posibnik-kiyiv-2016.html
http://docplayer.net/77011841-Nikonenko-yu-p-nikonenko-yu-p-klinichna-psihologiya-klinichna-psihologiya-navchalniy-posibnik-navchalniy-posibnik-kiyiv-2016.html
http://docplayer.net/77011841-Nikonenko-yu-p-nikonenko-yu-p-klinichna-psihologiya-klinichna-psihologiya-navchalniy-posibnik-navchalniy-posibnik-kiyiv-2016.html
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http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=2060 

Данилюк І. Історія психології в Україні.  К.: Либідь, 2002.  152 с. 

Євдокімова О.О. Історія психології : навчальний посібник. Вид. 2-ге, допов. 

Харків : Константа, 2020. 320 с. 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6521/Istoriia%20psykh

olohii2_navchalnyi%20posibnyk_Yevdokimova%20O_2020.pdf?sequence=3&isAllo

wed=y  

Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник / Авт-

уклад. О. П. Коханова, 2016.  НВП «Інтерсервіс».  235 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf 

Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, 

Ніка-Центр, 2010.  248 с. 

Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 

посібник для ВНЗ.   Київ: Либідь, 2017.  1056 с. 

Махній М.М. Історія психології : навчальний посібник.  Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2016.  472 с. https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html 

Практикум з історії психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. 

Щербакова.  Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014.  160 с. 

https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Sherbakova_Praktikum.pdf  

Розвиток психології в Україні 

https://pidru4niki.com/16280414/psihologiya/rozvitok_psihologiyi_ukrayini 

Роменець В.А. Історіяя психології ХІХ початок ХХ століття. Київ: Либідь, 2007. 

832 с.  

Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. Переклад з англ.  

Самара: Бахрах, 2008. 544 с. 

Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку : 

колективна монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та 

ін.] ; за ред. В. В. Турбан. — К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 306 с. 

https://core.ac.uk/download/pdf/32309617.pdf 

Benjafield J. G. A History of psychology.  Boston, 2000.  391 p.. 

 Психотерапія 

Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Психологические 

модели. Учебник для вузов. . 3-е изд. допол., стереотип.  Санкт-Петербург : 

Питер, 2012.  496 с. 

Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика в сучасних наукових 

дослідженнях. Вид. 2-ге, доповнене / Г.В. Католик.  Львів: Видавництво 

Астролябія, 2012. 311с. 

Дідковська Л.Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії : навч. 

посіб.: [для вищ. навч. закл.]. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 263 с. 

Каліна Н. Ф. Психотерапія : підручник.  Київ: Академвидав,  2010.  280 с. 

Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний 

ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. 

Домбровської // Новини української психіатрії.  Харків, 2003. Режим доступу: 

http://www.psychiatry.ua/books/criteria. 

Кузікова С. Б. Основи психокорекції : навч. посіб .  Київ : Академвидав, 2012. 

312 с. 

Титаренко Т.М. Посттравматичне життєтворення : способи досягнення 

психологічного благополуччя : монографія / Національна Академія педагогічних 

наук України. Інститут соціальної та поллітичної психології. Кропивницький : 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=2060
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Sherbakova_Praktikum.pdf
https://pidru4niki.com/16280414/psihologiya/rozvitok_psihologiyi_ukrayini
https://core.ac.uk/download/pdf/32309617.pdf
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Імекс-ЛТД.2020. 160 с.  

Психологія управління 

Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації / С.Л. Грабовська : навч. посібн.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. 456 с. 

Коноваленко С.А. Психологія менеджменту, 2014  

https://stud.com.ua/87406/menedzhment/psihologiya_menedzhmentu 

Лозниця В.С. Психологія менеджменту : Навчальний посібник. Київ : ЕксОб, 

2000. 512 с. https://www.twirpx.com/file/2597797/ 

Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації : навчальний 

посібник.  Вінниця, 2016.  115 с. 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryschak_Mykola/Psykholohiia_upravlinnia_v_orhanizat

sii.pdf 

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю., Грабар Т. Психологія управління : 

підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 492 с. 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Khodakivskyi_Yevhen/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

Диференційна психологія 

Карапетова В.О. Диференціальна психологія: навчально-методичний посібник. 

Бердянськ : БДПУ, 2014. 216 с. 

https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyfere

ntsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf 

Мазяр О.В. Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний посібник. 

Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 288 с. 

http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%2

0%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20

%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1

%96%D1%8F.pdf 

Палій  А.А. Диференціальна психологія: навчальний посібник.  Київ : 

Академвидав, 2010  432 с. http://194.44.152.155/elib/local/863.pdf 

Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. Диференційна психологія : Навч. посібн.  

Львів : «Новий Світ - 2000».  2011.   236 с. 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/dif_psix.pdf 

Експериментальна психологія 

Бедан В.Б. Експериментальна психологія : Робочий зошит для самостійної 

роботи студентів-психологів факультету психологій, політології та соціології 

НУ «ОЮА». Одеса : Фенікс, 2021. 75 с.    

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B

4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1

%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%B

E%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://stud.com.ua/87406/menedzhment/psihologiya_menedzhmentu
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryschak_Mykola/Psykholohiia_upravlinnia_v_orhanizatsii.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryschak_Mykola/Psykholohiia_upravlinnia_v_orhanizatsii.pdf
https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf
https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/27910/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%80%20%D0%9E.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/863.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14409/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.%20%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F...%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. Київ : Академ видав, 2012  

400 с. 

Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний 

посібник. / В. В. Горбунова  К. : «ВД «Професіонал», 2007. — 208 с. 

Копець Л. Класичні експерименти в психології : навчпльний посібник.  Київ : 

Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2010. 283 с. 

 Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019. 360 с. 

Gozli, D. Experimental Psychology and Human Agency. Springer International 

Publishing, 2019. 

Тривалість курсу 90 год. 3 кредити за Європейською Кредитно Трансферною Системою ECTS). 

Обсяг курсу Атестаційний екзамен здійснюється у формі особистої презентації студентом 

здобутих компетентностей, які дозволяють визначити рівень досягнення 

програмних теоретичних результатів навчання. На іспит винесено питання з 

навчальних дисциплін циклу  професійної та практичної підготовки ПП 1.2.09 

Загальна психологія, ПП 1.2.10 Соціальна психологія, ПП 1.2.11 Педагогічна 

психологія, ПП 1.2.12 Вікова психологія, ПП 1.2.13 Клінічна психологія, ПП 

1.2.15 Історія психології, ПП 1.2.16 Диференційна психологія, ПП 1.2.19 

Психологія управління, ПП 1.2.21 Експериментальна психологія, ПП 1.2.22 

Психодіагностика, ПП 1.2.23 Основи психотерапії 

Очікувані 

результати 

навчання 

Атестаційний іспит  має сприяти досягненню таких програмних результатів 

навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

Ключові слова Атестаційний екзамен; Загальна психологія; Історія психології, Соціальна 

психологія; Педагогічна психологія; Вікова психологія, Клінічна психологія, 

Диференційна психологія; Психологія управління;  Експериментальна 

психологія; Психодіагностика; Основи психотерапії 

Формат курсу Очний   
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Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі усної відповіді студентів  

Пререквізити На іспит винесено питання з навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки: Загальна психологія, Соціальна психологія, Педагогічна 

психологія, Вікова психологія, Клінічна психологія, Історія психології, 

Диференційна психологія,  Психологія управління, Експериментальна психологія, 

Психодіагностика, Основи психотерапії 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватис

я під час 

викладання курсу 

Питання, що сформульовані в екзаменаційних білетах, уточнюючі питання, 

дискусія, задачі, ситуаційні вправи 

Необхідне 

обладнання 

Комплект екзаменаційних білетів, папір, ручки 

Критерії 

оцінювання (емо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Атестаційний екзамен проводиться в усній формі і перевіряє досягнення 

результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та освітньо-

професійною програмою. 

Академічна доброчесність при складанні іспиту: очікується, що студенти під 

час підготовки до відповіді на іспиті будуть представляти їхні знання та 

міркування. Списування, втручання в роботу інших студентів, відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел тощо становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності під час підготовки до відповіді студента є підставою 

для її незарахуванння екзаменаційною комісією, незалежно від масштабів 

списування чи обману в будь-якій формі.  

Політика виставлення балів. Враховуються відповіді на питання 

екзаменаційного білета та додаткові запитання членів комісії. Кожен член комісії 

виставляє оцінку за відповідь студента у межах 100 балів, оцінки усіх членів 

комісії сумуються і виводиться середня оцінка, яка затверджується голосуванням 

членами комісії та оголошується студенту як результуюча. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

кваліфікаційного 

іспиту. 

ПП 1.2.09 Загальна психологія 

1. Природа та сутність психіки людини; її основні властивості та функції. 

2. Особливості індивідуальної свідомості людини. Самосвідомість та її 

основні функції. 

3. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ людини. 

4. Основні теоретичні концепції персонології. 

5. Психологічна структура особистості. 

6. Потребнісно-мотиваційна сфера особистості. 

7. Цінності та ціннісні орієнтації особистості. 

8. Психологія темпераменту: провідні риси, типологія. 

9. Психологія характеру: провідні риси, типологія.  

10. Поняття про здібності та їхню природу. Особливості особистості 

обдарованої людини. 
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11. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції.  

Основні емоційні стани людини. 

12. Вольові дії людини. Етапи вольових дій.  

13. Психологічні механізми вольової регуляції. Вольові якості особистості. 

14. Загальна характеристика відчуттів; основні закономірності. 

15. Загальна характеристика сприймань; особливості та індивідуальні 

відмінності. 

16. Загальна характеристика пам’яті; основні процеси та індивідуальні 

відмінності. 

17. Загальна характеристика мислення; основні мисленнєві операції та логічні 

форми мислення. 

18. Загальна характеристика мовлення; основні функції та психологічні 

механізми породження, сприймання і розуміння мовлення. 

19. Загальна характеристика уяви; основні функції та прийоми створення 

образів уяви.  

20. Загальна характеристика уваги; основні властивості та чинники. 

ПП 1.2.10 Соціальна психологія 

1. Я-концепція та тип соціокультури. Дослідження самоефективності А. 

Бандури та Г. Маркуса. 

2. Експерименти з дослідження атитюдів Р. Ла П'єра, Ф.Зімбардо, Л. 

Фестінгера.  

3. Спілкування як обмін інформацією: комунікатор, аудиторія, канал 

передання інформації. 

4. Різновиди, теорії та концепції агресії (З. Фройд, Дж. Доллард та Н. Міллер, 

Л. Берковіц, А. Бандура) 

5. Дослідження допомоги іншому (альтруїзму) в соціальній психології: 

теорії, польові експерименти.  

6. Чинники  та ефекти атракції (територіальна близькість, взаємодія на 

«спільній території»,  антиципація взаємодії, ефект ореолу, дослідження 

стереотипу фізичної привабливості). 

7. Особливості процесів соціального пізнання. Теорії Ф. Гайдера та Г. Келлі. 

Фундаментальна помилка атрибуції (Л. Росс). 

8. Психологічні механізми функціонування натовпу (Г. Ле Бон, Г. Тард). 

9. Конформізм та його різновиди. Класичні експерименти з конформізму (М. 

Шериф, С. Аш, С. Мілґрам).  

Вплив групи: соціальна фасилітація, соціальні лінощі, деіндивідуалізація, групова 

поляризація. 

ПП 1.2.11 Педагогічна психологія 

1. Педагогічна психологія – міждисциплінарна галузь наукового знання. 

Етапи становлення педагогічної психології як науки. Завдання та проблеми 

педагогічної психології на сучасному етапі. 

2. Зміст і сутність категорії навчання. Теорії навчання, їх види, 
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характеристика. Типи (моделі) навчання. Переваги і недоліки різних типів 

(моделей) навчання. 

3. Навчальна діяльність, її зміст, специфічні особливості, закономірності, 

структура. Складові компоненти навчальної діяльності (за І. Зімньою). Вікові 

зміни, особливості обумовлені процесом навчання. 

4. Психологічні компоненти засвоєння знань. Научуваність. Основні 

показники научуваності, параметри індивідуальних відмінностей у засвоєнні 

знань. Неуспішність, її причини та шляхи подолання. 

5. Сутність та завдання психології виховання. Методи і форми виховної 

роботи. Найвідоміші виховні системи В. Сухомлинського,  

В. Караковського, їх  характеристика. Специфіка виховної роботи з різними 

категоріями дітей. Показники та критерії вихованості. 

6. Психологія важкої дитини. Класифікація “важких“ дітей. Специфіка 

виховної роботи з різними категоріями “важких“ дітей. Сутність перевиховання. 

Роль особистості виховника в перевихованні. Проблема індивідуального підходу. 

7. Педагогічна діяльність як особливий вид діяльності. Компоненти, функції 

педагогічної діяльності. Стилі педагогічної діяльності. Індивідуальний стиль 

діяльності вчителя, його ознаки та складові. 

8. Професійно зумовлені властивості і якості педагога. Структурні 

компоненти психологічного портрету вчителя. Педагогічні вміння і здібності (Ф. 

Гоноболін, В. Крутецький). Поняття педагогічної майстерності. 

9. Педагогічне спілкування, його компоненти. Стилі та функції педагогічного 

спілкування. Бар’єри, що знижують ефективність педагогічного спілкування. 

Передумови успіху в педагогічному спілкуванні. Поняття педагогічного такту. 

10.  Психологія педагогічного колективу, його специфіка, соціально-

психологічна структура. Особливості психологічного клімату в педагогічному 

колективі. Керівництво та самоуправління в педагогічному колективі, стилі, 

форми і методи ефективного впливу керівника на колектив. Показники 

згуртованості педагогічного колективу. 

ПП 1.2.12 Вікова психологія 

1. Онтогенез психіки людини: основні показники та закономірності розвитку. 

Поняття про сенситивні періоди та вікові кризи. 

2. Психічний розвиток дитини у пренатальний період та в період 

новонародженого. 

3. Психіка немовлят: сенсомоторика, пізнавальна сфера, емоції. Криза 

першого року життя. 

4. Особливості психічного розвитку у ранньому дитинстві: пізнавальна 

сфера, основні напрями розвитку Я-концепції. Криза третього року життя. 

5. Психічний розвиток у пізньому дитинстві: пізнавальна сфера, взаємини з 

ровесниками, моральний розвиток. Криза сьомого року життя. 

6. Підліток у соціальному середовищі: Я-концепція, моральні принципи, 

цінності та переконання. Криза 13-го року життя. 
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7. Психологічна характеристика юнацтва: формування особистої ідентичності, 

переоцінка цінностей, рівні морального розвитку. 

8. Психологічна характеристика ранньої дорослості: інтелектуальні та 

емоційно-вольові зміни, криза тридцяти років.  

9. Психологічна характеристика середньої дорослості: інтелектуальні та 

емоційно-вольові зміни, криза середини життя. 

10. Соціально-психологічні зміни в похилому віці: основні умови успішного 

функціонування Я-концепції; криза пізньої дорослості. 

ПП 1.2.13 Клінічна психологія 

1. Діагностичні принципи-альтернативи: психотичне-непсихотичне; 

екзогенне-ендогенне-психогенне; нозос-патос; реакція-стан-розвиток, негативне-

позитивне. 

2. Основні концепції психосоматичних розладів. 

3. Механізми психологічного захисту: загальна характеристика, види, 

значення у психогенезі психічних розладів. 

4. Принципи інтерпретації результатів клініко-психологічного дослідження. 

5. Здійснити порівняльний аналіз невротичних розладів та розладів 

особистості.   

6. Концепція аутопластичної картини хвороби О. Лурія. Рівні внутрішньої 

картини хвороби. Типи ставлення до хвороби. 

7. Критерії психічного здоров’я. Критерії психічних розладів. 

8. Проблеми превентивного виявлення осіб суїцидального ризику. 

9. Чинники та критерії суїцидального ризику. 

10. Задачі клініко- психологічного дослідження. Психологічний діагноз. 

ПП 12.15 Історія психології 

1. Предмет історії психології, її завдання, методи та функції. Періодизація історії 

психології. 

2. Психологічні погляди в міфології та філософії Стародавнього світу: 

Стародавня Індія, Стародавній Китай, античність.  

3. Психологічне трактування свідомості в діалозі раціоналізму та сенсуалізму в 

філософії Нового часу. 

4. Виникнення психології як емої науки: передумови та програми створення 

нової, дослідної психології (В.Вундт, Ф. Брентано, І. Сєчєнов, В Джемс).  

5. Розвиток та основні напрямки психоаналізу. 

6. Психологія як наука про поведінку: біхевіоризм, необіхевіоризм, 

оперантний біхевіоризм. 

7. Гештальтпсихологія  та неогештальтизм. 

8. Гуманістичний напрямок в психології та екзистенційна психологія.  

9. Диспозиційна психологія та факторні теорії особистості. 

10.  Розвиток психології на теренах України. 

ПП 1.2.16 Диференційна психологія 

1. Психологічна характеристика типів темпераменту.  
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2. Конституційні теорії темпераменту Е. Кречмера та У. Шелдона. 

Характеристика типів будови тіла та типів темпераменту. Соматотип. 

Компоненти будови тіла і темпераменту. 

3. Факторні теорії темпераменту (за Г.Ю. Айзенком, Дж. Гілфордом). 

4. Теорія темпераменту Я. Стреляу. Характеристика реактивності та 

активності (за Я. Стреляу).  Оптимум збудження і оптимум стимуляції. Часові 

параметри реакцій (за Я. Стреляу). 

5. Структура властивостей темпераменту (за В.Русаловим). 

6. Характер як індивідуальна особливість людини. Структура характеру. 

Провідні риси характеру. 

7. Умови та чинники формування та розвитку характеру. 

8. Поняття про акцентуації характеру. Теорії К. Леонгарда та А. Лічко. 

9. Задатки та здібності. Теорії формування та розвитку здібностей. Види 

здібностей. 

10. Інтелект як психологічний феномен. Види інтелекту. Структура інтелекту. 

Поняття соціального та емоційного інтелекту. 

ПП 1.2.19 Психологія управління 

1. Управління як соціальний феномен. Основні функції управлінської 

діяльності. 

2. Психологічні закони управління. Можливості застосування у «психології 

управління». 

3. Влада як базова категорія психології управління. Типи та джерела влади: 

можливості та особливості застосування. 

4. Поняття організаційної влади та суб'єкта впливу в організації. Лідерство та 

керівництво в організації. 

5. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління. Трансакційне та 

трансформаційне лідерство (Б. Басс). Форми трансформаційного лідерства. 

6. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення 

результативності їхньої праці. 

7. Психологічна структура мотивації. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в 

управлінні персоналом. 

8. Основн іпідходи до командотворення. Моделі розвитку команди 

(Б.Такмен, А.Дрекслер та Д. Сібет, П. Ленсіоні). Позиції керівника на різних 

стадіях формування команди.  

9. Зворотній зв'язок та його роль у процесі управління. Умови та правила 

надання конструктивного зворотнього зв’язку в управлінському процесі. 

Організаційна культура та її функції. Структура організаційної культури (за Е. 

Шейном). Вплив культури на організаційну ефективність. 

ПП 1.2.21 Експериментальна психологія 

1.  Експериментальна психологія як наука і парадигма. Основні завдання 

експериментальної психології на сучасному етапі розвитку науки. 

2. Теорія у психологічному дослідженні. Компоненти теоретичного знання. 
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3. Дослідницькі стратегії в експериментальній психології. 

4. Надійність та валідність спостереження.Помилки психологів-спостерігачів. 

5. Види змінних в експерименті. Характеристика залежної змінної. 

6. Незалежна змінна в психологічному експерименті. Контроль змінних. 

7. Стратегії формування експериментальних груп. Експериментальна вибірка. 

Способи підбору досліджуваних 

8. Особливості плануванняекспериментів з однією незалежною змінною. 

9. Факторні плани для двох і кількох незалежних змінних. 

10. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани. 

ПП 1.2.22 Психодіагностика 

1. Основні діагностичні підходи (об’єктивний, суб’єктивний та 

проективний). Психодіагностичні ознаки та категорії. 

2. Етапи психодіагностичного процесу. Причини психодіагностичних 

помилок. 

3. Номотетичний та ідеографічний підходи у психодіагностиці. 

4. Тест як метод психодіагностики. Види тестів.  

5. Основні вимоги до тестів та інших діагностичних методів  (Пол Клайн). 

6. Валідність тесту. Види валідності. 

7. Надійність тесту. Способи перевірки надійності. 

8. Адаптація тесту, основні етапи.Стандартизація тесту. Стандартні 

показники (Z-показники, стени,  Т-бали, стандартні IQ-показники). 

9. Особливості проективних методик. Класифікація проективних методів (за 

Л.Франком). 

10. Діагностика інтелекту, основні підходи до вивчення інтелекту. Методики 

дослідження інтелекту.  

ПП 1.2.23 Основи психотерапії 

1. Психотерапія як галузь наукових знань та практичних підходів: сучасне 

розуміння.  

2. Компоненти професійної готовності до психотерапевтичної роботи. 

Розуміння ролі психотерапевта в різних напрямках психотерапії. Особливості 

навчання в галузі психотерапії. 

3. Специфічні особливості групової психотерапії. Механізми лікувального 

впливу групової психотерапії. 

4. Раціонально-емотивна психотерапія: теоретичні положення, критерії 

психічного здоров'я; психотехніки; АВС модель. 

5. Провести порівняльний аналіз екзистенційної, гуманістичної, 

психоаналітичної та когнітивно-біхевіоральної психотерапії. 

6. Сучасні тенденції та проблеми розвитку психотерапії в Україні.  

7. Групова психотерапія: покази та протипокази, закономірності динаміки 

індивідуально-особистісних і групових змін, фази розвитку групи. 

8. Мета, задачі та цілі психотерапії. Короткотермінові та відтерміновані цілі 

психотерапії. Цілі психотерапії згідно підходів різних напрямків психотерапії.  
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9. Чинники лікувального впливу психотерапії. 

10. Оцінка ефективності психотерапії: критерії, методи, проблеми оцінювання 

ефективності. 

Опитування Анкету зворотного зв’язку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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