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«Психологія 
засобів масової 

інформації»

Кількість кредитів ЄКТС для вивчення 

навчальної дисципліни «Психологія засобів 

масової інформації» – 3,0 (90 годин).



Мета:
формування 

здатності 
здійснювати 

психологічний 
аналіз впливу 

засобів масової 
інформації та 

реклами на масову 
свідомість

Завдання:
• формування вміння аналізувати механізми 

виникнення різних видів масової поведінки;

• формування свідомого ставлення до 

маніпулятивних дій ЗМІ та реклами;

• формування вміння аналізувати психологічні 

причини масових явищ;

• формування вміння сприяти адекватній 

поведінці клієнта при взаємодії з натовпом;

• формування вміння протидіяти чуткам і 

перешкоджати їх поширенню.



Тематичний зміст:

• Тема 1. Психологія масових 
комунікацій.

• Тема 2. Психологія реклами.

• Тема 3. Психологія масових явищ.



Форми та 
методи 
навчання

• Форми організації вивчення дисципліни: аудиторні
(лекційні, семінарсько-практичні заняття) та
позааудиторні (самостійна робота) заняття.

• Методи навчання, які використовуються під час
вивчення дисципліни: розповідь, пояснення,
демонстрація, дискусії, практична робота,
пошукова робота із застосуванням різних джерел
інформації, моделювання ситуацій, ділова гра,
виготовлення просвітницьких буклетів, тестування.

• На лекційних заняттях надається пріоритет
засобам майєвтичного діалогу та евристичної
бесіди.



Форми та методи 
контролю

• Початковий (опитування), поточний 
(індивідуальні аналітичні та 
дослідницькі завдання), підсумковий 
(тестування).



Викладачі і їх контакти:
Кузнецов Олексій Ігоревич

Кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології.

Автор понад 50 наукових та навчально-
методичних публікацій. Серед яких 4 статті,
опубліковані у базі Web of Science та Scopus,
2 монографії написані у співавторстві, 2
навчальні посібника.
Читає курси: «Політична психологія»,
«Психологія ЗМІ та реклами», «Психологія
масової поведінки», «Психологія релігії»

+380971660261,
адреса для консультацій: 
o.kuznetsov@seznam.cz

mailto:o.kuznetsov@seznam.cz


ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА 
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів
поглиблюються знання про психологічні
особливості організаційної та функціональної
структури організації; психологічні
особливості індивідуальної та групової
поведінки в організації; методи психологічного
впливу в системах управління організацією;
психологічний зміст організаційної культури.
Курс спрямований на формування
компетентності у використанні резервів
розвитку персоналу організації, володінні
методами організації та проведення
комплексних психологічних досліджень у
виробничо-управлінській сфері; розробці та
проведенні відповідних тренінгових програм
компетентності і росту.

• Кількість кредитів ЄКТС – 3,0 (90 годин)



Мета:
формування у майбутніх 

психологів системи 
знань про організацію як 

соціальну систему, 
зокрема психологічного 

компоненту даної 
системи; вмінь та 

навичок в сфері 
організації та 

проведення 
психологічних 

досліджень і тренінгових 
програм в організації

Завдання:

• - формування уявлення щодо психологічних 
особливостей індивідуальної та групової 
поведінки в організації; 

• - формування розуміння соціально-
психологічних явищ, які присутні в 
організаційній системі;

• - розвиток вміння використовувати знання 
при розв’язанні конкретних психологічних 
завдань в організації.



Тематичний
зміст:

• Тема 1. Вступ до психології
організацій

• Тема 2. Психологічна
характеристика динаміки та
структури організації

• Тема 3. Влада як системоутворююча
категорія організаційної психології

• Тема 4. Соціально-психологічна
характеристика організації

• Тема 5. Особливості спілкування в
організації

• Тема 6. Суб’єкт організаційної
діяльності і організаційна поведінка

• Тема 7. Імідж організації



Форми та методи навчання

• Форми організації вивчення
дисципліни: аудиторні (лекційні,
семінарсько-практичні заняття) та
позааудиторні (самостійна робота)
заняття.

• Методи навчання, які використовуються
під час вивчення дисципліни:
розповідь, пояснення, демонстрація,
дискусії, практична робота.

Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний
(захист дослідного міні-проекту),
підсумковий (тестування).



Викладачі і
їх контакти:

• Поденко Антон Володимирович, 
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. +380661446635, адреса для 
консультацій: pav7@ukr.net

• Консультації: за графіком та/або 
дистанційно (Viber/е-пошта)

mailto:pav7@ukr.net


«ПСИХОЛОГІЯ 
ТВОРЧОСТІ ТА 
МИСТЕЦТВА»

• Кількість кредитів ЄКТС для вивчення
навчальної дисципліни «Психологія

творчості та мистецтва» – 3,0 (90 годин).



Мета:
формування здатності 
здійснювати психологічний 
супровід розвитку творчої 
діяльності та естетичного 
виховання, оволодіння 
засобами арт-терап Завдання:

• Формування здатності застосовувати 
психологічний інструментарій у роботі з 
клієнтами з метою розвитку їх творчих 
здібностей та креативності.

• Формування здатності адаптувати сучасні 
психотехнології у роботі з клієнтами у 
проблематиці естетичного розвитку.

• Формування здатності впроваджувати 
сучасні арт-психотехнології у роботі з 
клієнтом.



Тематичний зміст:
• Тема 1. Психологія творчої діяльності.

• Тема 2. Психологія естетичного виховання.

• Тема 3. Сучасні психотехнології арт-терапії.



Форми та методи 
навчання

• Форми організації вивчення
дисципліни: аудиторні (лекційні,
семінарсько-практичні заняття) та
позааудиторні (самостійна робота)
заняття.

• Методи навчання, які
використовуються під час вивчення
дисципліни: розповідь, пояснення,
демонстрація, дискусії, практична
робота, пошукова робота із
застосуванням різних джерел
інформації, моделювання ситуацій,
ділова гра, виготовлення
просвітницьких буклетів, арт-
методи навчання, тестування.

• На лекційних заняттях надається
пріоритет засобам майєвтичного
діалогу та евристичної бесіди.



Форми та методи контролю

• Початковий (опитування),
поточний (індивідуальні
аналітичні та дослідницькі
завдання), підсумковий
(тестування).



Викладачі і їх 
контакти:

Фоменко Карина Ігорівна

Доктор психологічних наук, доцент кафедри психології.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій. Серед
яких 4 статті, опубліковані у базі Web of Science та Scopus, 1 підручник
з грифом МОН України (у співавторстві), 1 одноосібна монографія, 8
монографій написаних у співавторстві, 4 навчальні посібника. Читає
курси «Психологія творчості та мистецтва», «Психологія успіху»,
«Психологія професійної креативності».

Лектор циклу занять з психологічної підготовки учителів мистецтва у
межах підвищення кваліфікації в Харківському Обласному навчально–
методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх
закладів.

т. +380971660261, адреса для консультацій: 
karinafomenko1985@gmail.com.

mailto:karinafomenko1985@gmail.com


СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів
поглиблюються знання про механізми та
закономірності функціонування й розвиток сім’ї як
соціальної системи, формуються навички
психологічного обстеження сім’ї, сімейного
консультування у структурі надання професійної
психологічної допомоги.

• Кількість кредитів ЄКТС для вивчення навчальної
дисципліни «Сімейне консультування» – 5,0 (150
годин).



Мета:
формування розвиток системного 

психологічного мислення щодо 
практичної роботи з сім’єю, 

формування у майбутніх 
психологів науково 

обґрунтованих, цілісних уявлень 
про психологічні особливості 

сучасної сім'ї та опанування 
психотехниками різних 

напрямків, що застосовуються в 
практиці сімейного 

консультування та психотерапії, 
розвиток професійної 

компетентності психологів з 
підготовки, організації та 

надання психологічної допомоги 
сім’ї

Завдання:

• формування знань про порушення психологічного 
здоров’я сім’ї та патологічні форми сімейного 
функціонування

• вивчення методологічних принципи та методів 
дослідження сім’ї в структурі консультативної та 
психотерапевтичної роботи з сім’єю;

• формування знань про механізми та особливості 
консультування й психотерапії сім’ї на різних етапах її 
розвитку;

• формування навичок володіння базисними 
психотехнічні засоби та спеціальними 
інтервенційними техніками провідних напрямків 
сімейної психотерапії та консультування з основних 
типів сімейних проблем



Тематичний зміст:

• Тема 1. Сімейне консультування як напрям

практичної діяльності психолога: основні

принципи та механізми .

• Тема 2. Порушення психологічного здоров’я

сім’ї в основних сферах життєдіяльності як

джерело психічної травматизації.

• Тема 3. Психодинамічний напрямок у

сімейному консультуванні.

• Тема 4. Когнітивно-поведінковий напрямок у

сімейному консультуванні.

• Тема. 5. Гуманістично-екзестанційний

напрямок у сімейному консультуванні.

• Тема 6. Системні моделі допомоги сім’ї.

• Тема 7. Застосування психотехнік для

дослідження та корекції сім’ї у практиці

сімейного консультування.



Форми та методи навчання

• Форми організації вивчення дисципліни:
аудиторні (лекційні, практичні заняття) та
позааудиторні (самостійна робота) заняття.

• Методи навчання, які використовуються під
час вивчення дисципліни: розповідь,
пояснення, демонстрація, дискусії,
практична робота, пошукова робота із
застосуванням різних джерел інформації,
моделювання ситуацій, ділова гра,
виготовлення просвітницьких буклетів,
тестування.

Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний
(доповіді, захист дослідного міні-проекту),
підсумковий (тестування).



Викладачі і їх 
контакти:

• Крамченкова Віра Олександрівна, 
доктор психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. +380936519392 (Viber),
адреса для консультацій: 
kramchenkova@ukr.net

• Консультації: за графіком та/або 
дистанційно (Viber/е-пошта)

mailto:kramchenkova@ukr.net


«ТЕХНОЛОГІЇ
ПСИХОЛОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ»

Кількість кредитів ЄКТС для вивчення навчальної дисципліни

«Технології психологічного супроводу»

6,0 (180 годин).



Мета:
формування здатності 
застосовувати, 
модифікувати, оцінювати, 
створювати технології 
психологічного супроводу у 
роботі з індивідуальним чи 
колективним суб’єктом 
діяльності

Завдання:

• Формування здатності застосовувати технології психологічного

супроводу у роботі з клієнтами.

• Формування здатності модифікувати технології психологічного

супроводу у роботі з клієнтами.

• Формування здатності оцінювати технології психологічного

супроводу у роботі з клієнтами.

• Формування здатності створювати технології психологічного

супроводу для роботи з клієнтами



Тематичний зміст:

• Тема 1. Психологічний супровід.

• Тема 2. Загальна характеристика
психологічного супроводу: види,
функції, принципи.

• Тема 3. Психологічний супровід
особистості в різних видах життєвих
ситуацій та діяльності.

• Тема 4. Прикладні психотехнології в
програмах психологічного супроводу.



• Форми та методи навчання

• Форми організації вивчення дисципліни:
аудиторні (лекційні, семінарсько-практичні
заняття) та позааудиторні (самостійна робота)
заняття.

• Методи навчання, які використовуються під
час вивчення дисципліни: розповідь,
пояснення, демонстрація, дискусії, практична
робота, пошукова робота із застосуванням
різних джерел інформації, моделювання
ситуацій, ділова гра, виготовлення
просвітницьких буклетів, тестування.

• Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний
(індивідуальні аналітичні та дослідницькі
завдання, розробка програм психологічного
супроводу), підсумковий (тестування).



Викладачі і
їх контакти:

• Крамченкова Віра Олександрівна, 
доктор психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. +380936519392 (Viber),
адреса для консультацій: 
kramchenkova@ukr.net

• Консультації: за графіком та/або 
дистанційно (Viber/е-пошта)

mailto:kramchenkova@ukr.net

