
  Кафедра філософсько-

психологічної антропології 

ПРАКТИЧНА  

ПСИХОЛОГІЯ 



БАКАЛАВР 

 
 Дисципліни вільного вибору для здобувачів 

першого рівня вищої освіти 



Блок дисциплін «Практична психологія» 

   
2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Психологія розвитку Психологія творчості та 

обдарованості 

Психологія 

самопрезентації 

Психологія лідерства Соціально-

психологічний тренінг 

Психологія емоційного 

інтелекту 

Диференціальна 

психологія 

Психологія сім’ї Психологія ефективної 

комунікації 

Психологія здоров’я Психологія впливу Психолінгвістика 



2021/2022 навчальний рік 

    
 Психологія розвитку 

    Мета курсу – забезпечення майбутніх 
фахівців  теоретичними знаннями з вікової 
психології, опанування науковими 
здобутками про психологічні особливості 
й закономірності розвитку особистості на 
різних етапах онтогенезу, а також 
здійснення практичної психологічної 
підготовки студентів до роботи з дітьми 
різного віку 



2021/2022 навчальний рік 

    
 Психологія лідерства 

    Мета курсу - формування у студентів 
наукових і професійних знань у сфері 
ефективного лідерства, розвиток 
психологічної культури майбутнього 
педагога, активізація лідерського 
потенціалу як сукупності умінь 
самоуправління і управління іншими 
людьми. 



2021/2022 навчальний рік 

    
 Диференціальна психологія 

    Мета навчальної дисципліни - дати 
систему знань про індивідуальні, 
типологічні та групові відмінності між 
окремими індивідами та групами, а 
також природу, джерела та наслідки 
цих відмінностей, закономірності 
психічного варіювання 



2021/2022 навчальний рік 

 Психологія здоров’я 

  Мета курсу - показати значення 
психології здоров'я у вивченні чинників 
здоров'я, а також засобів і методів його 
збереження, відновлення та зміцнення 

 



2022/2023 навчальний рік 

    
 Психологія творчості та обдарованості  

    Мета курсу - аналіз сучасних підходів 
до дослідження творчої діяльності та 
обдарованості особистості, 
формування вмінь та навичок 
вивчення й розвитку творчого 
потенціалу людини 



2022/2023 навчальний рік 

    
 Соціально-психологічний тренінг  

 
   Мета навчальної дисципліни - 

засвоєння здобувачами вищої освіти 
основних теоретичних підходів і 
методів  сучасної практичної 
психології в цілях організації та 
проведення соціально-психологічного 
тренінгу 



2022/2023 навчальний рік 

    
 Психологія сім’ї  

 
   Мета курсу - ознайомлення студентів з 

психологією шлюбно-сімейних 
стосунків як науковою дисципліною, 
так і прикладною галуззю психологічної 
науки; психологічна підготовка молоді 
до сімейного життя  



2022/2023 навчальний рік 

     Психологія впливу  

 Мета курсу – формування у  студентів 
результативних   соціальних 
компетенцій в  процесі  вивчення 
особливостей  і  психологічних 
механізмів  людської  поведінки  й 
оволодіння   конструктивними  
психотехніками  впливу  в   спектрі 
професійних   інтересів 



2023/2024 навчальний рік 

    
 Психологія самопрезентації 

 

   Мета курсу - аналіз сучасних теорій 
і підходів до визначення феномену 
самопрезентації, особливостей 
виділення видів, стратегій і технік 
самопрезентації особистості, а 
також умов досягнення успішної 
самопрезентації особистості 



2023/2024 навчальний рік 

    
 Психологія емоційного інтелекту 

 
   Мета навчальної дисципліни – 

формування у  студентів  уявлення та 
розуміння сутності поняття «емоційний 
інтелект»  та  опанування  навичками 
його розвитку  



2023/2024 навчальний рік 

    
 Психологія ефективної комунікації  

 
   Мета навчальної дисципліни - 

планомірне формування психологічної 
культури спілкування здобувачів вищої 
освіти та розвиток їх комунікативної 
компетентності 



2023/2024 навчальний рік 

    
 Психолінгвістика 

 
   Мета курсу - систематизація знань про 

закономірності розвитку та 
функціонування мовленнєвої діяльності, 
формування навичок застосування 
отриманих знань у прикладних цілях 


