
Засідання №2 науково-методологічного семінару кафедри психології  

від 8.10.2021 

 

Виступили: 

1. Доц. Гупаловська В.А. з доповіддю “Підвищення кваліфікації викладачів кафедри – 

можливості поповнення та оновлення лекційних курсів” 

Підготовка до акредитації освітніх програм ОКР Магістра та Бакалавра дала змогу 

нам подивитися на доробок викладачів протягом останніх 4-х років. Він вражає. 

Відбувається підвищенням кваліфікації викладачів у закордонних стажуваннях (у ЗВО 

Польщі,Німеччини, Канади, Італії, Франції). Кафедра психології cпівпрацює із 

зарубіжними ЗВО: Варшавським, Вроцлавським, Ягелонським університетами; Комітетом 

психології Польської Академії наук; Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща); 

Німецькою асоціацією системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччина); Центром 

короткотермінової терапії в м. Лодзь (Польща).Проф. Грабовська С. – член редколегії 

журналу “Jornal of Education, Culture and Society”, Poland. Доц. Дідковська Л. – член 

Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів, викладач 

Українського Вільного Університету у Мюнхені. Доц. Галецька І. – член комітету 

тренінгових стандартів Європейської асоціації НЛП. 

Викладачі кафедри регулярно відвідують наукові та науково-практичні та 

практичні заходи, завдяки чому регулярно оновлюють зміст навчальних дисциплін, 

впроваджуючи у них дані новітніх досліджень та сучасних методик практичної роботи. 

Наприклад, Проф. Грабовська С.Л. адаптувала «Опитувальник для оцінювання 

особливостей поведінки на робочому місці» SDM з проф. К. Дурнят (Інститут психології 

Вроцлавського університету), результати впроваджено у зміст дисципліни Психологічні 

аспекти комунікаційного менеджменту організацій. Доц. Гупаловська В. та доц.. Левус Н., 

ст.. викл. Михальчишин взяли участь у Міжнародному семінарі-тренінгу Trauma Psycho 

Social Support+ «Traumaerkennung und Stabilizierung», після чого оновлено дисципліни 

«Психокорекція», «Клінічні аспекти сексології» (додано пункти «Наслідки сексуальної 

травматизації. Робота із жертвами сексуального насильства» до теми «Сексуальна агресія. 

Інцест», пункт «Наслідки психотравми для сексуальної сфери». Після участі 

доц.Гупаловської В. у ІІ Міжнародній науково-практичній конференція “Любовна 

інтенція в символдрамі”, було оновлено тему «Любов і сексуальність» курсу «Психологія 

сексуальності». Зміни обговорювалися та затверджені на засіданні кафедри психології 

(Протокол No 1 від 31 серпня 2021 року). 



Результати власних наукових досліджень викладачів кафедри також 

впроваджуються у навчальні курси. Наприклад, дослідження психологічного впливу 

пандемії Covid-19 впроваджено, доц.. Галецькою І. у зміст дисципліни «Клінічна 

психологія». Доц. Кліманська М., Карковська Р. вивчали метод едускрам, результати 

впроваджуються у зміст дисципліни «Психічне здоров’я персоналу організації», 

«Інтерактивні методи навчання». Частково інформацію про таку участь відображено в 

архіві новин в мережі Facebook. 

Результати досліджень наших викладачів опубліковані у фахових і науково-

метричних виданнях (що входять до баз Scopus, WoS, Copernicus), які відповідають 

профілю та змісту конкретної дисципліни, можуть бути використані для доповнення 

змісту освітніх компонентів. 

Змістове оновлення освітніх програм відбувається внаслідок впровадження 

практичного досвіду, отриманого в результаті зарубіжного стажування в університетах 

західної Європи (доц. Дідковська Л.І., доц. М.Б. Кліманська, доц. Левус Н.І., доц. Вовк 

А.О.). 

Оновлення змісту освітніх програм відбувається у зв’язку із застосуванням нових 

інструментів викладання (платформи Moodle, ZOOM, Microsoft Teams) внаслідок розвитку 

ІТ та потреб дистанційного навчання в час карантину. 
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