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ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
СУПРОВІД СІМ’Ї

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів 
поглиблюються знання про механізми та 
закономірності функціонування й розвиток 
сім’ї як соціальної системи, дії 
горизонтальних та вертикальних стресорів, 
формуються навички психологічної 
допомоги сім’ї у складних життєвих 
ситуаціях, що створює передумови для 
ефективної взаємодії психолога з 
особистістю як членом сім’ї та сім’єю в 
цілому у структурі надання професійної 
психологічної допомоги.



Мета:
формування у майбутніх 

психологів науково 
обґрунтованих, цілісних 

уявлень про психологічні 
особливості сучасної сім'ї та 

опанування технологію 
психологічної допомоги 

сім’ї та розвиток 
професійної компетентності 

психологів з підготовки, 
організації та надання 

психологічного супроводу 
розв’язання сімейних 

проблем

Завдання:

• формування знань про порушення сімейного 
функціонування та психологічного здоров’я 
сім’ї, основних форм дестабілізації та 
порушень сімейних стосунків;

• формування навичок методами 
психологічного дослідження, психологічній 
підтримці та надання психологічний 
допомоги сім’ї

• оволодіння алгоритмом комплексної 
психологічної допомоги сім’ї.



Тематичний зміст:
• Тема 1. Психологічний аналіз 

функціонування сучасної сім’ї. 

• Тема 2. Моделі порушень сімейного 
функціонування.

• Тема 3. Динаміка сімейного життя та 
психологічний супровід нормативної та 
ненормативної сімейної кризи

• Тема 4. Психологічна діагностика у 
комплексній допомозі сім’ї.

• Тема 5. Основні моделі психологічної 
допомоги сім'ї та технологія 
психологічного супроводу сімейних 
порушень різних типів.



• 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 (доповіді, 
захист програм супроводу), підсумковий 
(тестування).



Викладачі і їх 
контакти:

• Крамченкова Віра Олександрівна, 
доктор психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. 093 651 93 92 (Viber),
адреса для консультацій: 
kramchenkova@ukr.net

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

mailto:kramchenkova@ukr.net


ПСИХОЛОГІЯ
РЕЛІГІЇ

ТА
ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів 
поглиблюються знання про релігійні 
феномени впливу на масову свідомість, 
особливості релігійного світогляду; уміння 
організувати психологічну профілактику 
культової залежності, діагностувати 
релігійну поведінку клієнта, сприяти 
розвитку духовних цінностей та якостей. 
Курс також спрямований на формування 
компетентності у вивченні 
етнопсихологічних відмінностей та 
проведення крос-культурних досліджень у 
галузі психології.



Мета:
формування обізнаності 

у питаннях релігії як 
фактора формування 

масової свідомості,
а також 

етнопсихологічних 
відмінностях масової 

свідомості і поведінки.

Завдання:

• - набуття здобувачами поглибленої обізнаності про 
релігію як фактор стихійного становлення та 
цілеспрямованого формування масової свідомості;

• - оволодіння здобувачами компетентності у 
застосування засобів психопрофілактики культової 
залежності, а також методів сприяння розвитку 
духовності особистості.

• - розвиток здатності до вивчення 
етнопсихологічних особливостей та проведення 
крос-культурних досліджень у галузі психології.



Тематичний зміст:
Тема 1. Психологія релігії у системі психологічного пізнання.

Психологічний зміст поняття релігії. Міждисциплінарний характер 

вивчення релігії. Психологічний зміст релігій світу. Класифікації релігій.

Тема 2. Психологічні підходи до визначення релігійної свідомості.

Зміст поняття релігійної свідомості, культурні відмінності у релігійній

свідомості. Поняття про віру у психологічних дослідженнях. Змістовні

компонент релігійної свідомості. Мотиваційна сфера релігійної

особистості. Релігійна поведінка. Діагностика релігійності: мотивів

релігійної поведінки, діагностика релігійної самосвідомості. 

Тема 3. Психологія масових релігійних явищ.

Традиції та обряди у різних релігіях. Релігійні догми. Масові релігійні

явища. Релігійний фанатизм. Тоталітарні культові секти. Культова

психологічна залежність та її корекція. 

Тема 4. Духовність особистості.

Поняття духовності у психології. Моральність і духовність особистості. 

Ціннісно-смислова сфера особистості у світлі духовності. Духовні

здібності та духовний інтелект людини. Шляхи та засоби діагностики та 

розвитку духовності особистості.

Тема 5. Основи етнопсихології.

Поняття про етнічну ідентичність. Етнофактори масової свідомості. 

Етнічні особливості поведінки людей. Психологія народів В. Вундта. 

Національний характер і ментальність. Етнічні стереотипи. Етнічні 

конфлікти.



• 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.

• Форми та методи контролю

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



Викладачі
і їх контакти:

• Кузнецов Олексій Ігоревич,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. 097 166 02 61, адреса для 
консультацій: o.kuznetsov@seznam.cz

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

mailto:o.kuznetsov@seznam.cz


АНГЛОМОВНА ПСИХОЛОГІЧНА 
ТЕРМІНОЛОГІЯ

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів поглиблюються знання 
про англомовну психологічну термінології. У результаті вивчення 
дисципліни здобувачі здатні коректно перекладати власні 
матеріали власних публікацій на англійську мову з метою їх 
опублікування у зарубіжних виданнях, а також готувати доповіді 
для конференцій англійською мовою, розуміти зміст прочитаного 
у зарубіжній психологічній літературі



Мета:
оволодіння англомовною 

психологічною 
термінологією і 

формування 
компетентності з 

перекладу з української 
на англійську мову 
власних текстових 

матеріалів (анотацій до 
статей, статей, тез 

доповідей тощо)

Завдання:

• - набуття здобувачами обізнаності в 
англомовній психологічній термінології;

• - розвиток здатності до написання 
англомовних психологічних текстів.



Тематичний 
зміст:

Тема 1. Англомовна психологічна лексика.

• Специфіка англомовної психологічної лексики. Усна та 
писемна англомовна психологічна лексика. Підготування 
усної доповіді на конференцію англійською мовою.  

Тема 2. Наукова англомовна психологічна термінологія.

• Англомовна психологічна термінологія за різними 
галузями. Практика читання та перекладу англомовних 
оригінальних психологічних текстів.  

Тема 3. Написання анотації та статті з психології 
англійською мовою.

• Англомовна анотація до статті: правила та приклади. 
Подання предмету, мети і завдань дослідження. Опис 
вибірки та методів дослідження. Виклад результатів 
дослідження та їх обговорення. Формулювання висновків 
дослідження. Оформлення списку літератури згідно АРА.  



• 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.

• Форми та методи контролю

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



Викладачі і
їх контакти:

• Кузнецов Олексій Ігоревич,
кандидат психологічних наук, 
доцент,
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. 097 166 02 61, адреса для 
консультацій: 
o.kuznetsov@seznam.cz

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

mailto:o.kuznetsov@seznam.cz


ПСИХОІМУНОЛОГІЯ



Унікальний

авторський курс

доктора психологічних 
наук, професора

Хомуленко Тамари 
Борисівни,

присвячений вивченню 
процесів функціональної 
взаємодії нервової 
системи організму 
людини та її психіки з 
різними відділами її 
імунної системи



Мета:
формування здатності 

здійснювати 
консультативну, 

психокорекційну, 
психотерапевтичну 

діяльність, спрямовану 
на забезпечення 

життєвих стратегій 
благополуччя 

особистості

Завдання:

• Формування здатності діагностувати психосоматичну 
симптоматику та оцінювати особливості 
психоімунологічних феноменів нормального 
функціонування.

• Формування здатності застосовувати, модифікувати та 
створювати програми розвитку та психокорекції 
психосоматичних феноменів тілесного Я.

• Формування здатності застосовувати та модифікувати 
сучасні оздоровчі психотехнології з урахуванням потреб 
клієнта.



Тематичний зміст:

• Тема 1. Культурно-історичний підхід до 
аналізу імунологічних феноменів.

• Тема 2. Взаємозв'язок психологічних
характеристик особистості та імунологічних
параметрів.

• Тема 3. Прикладна психоімунологія.

• Тема 4. Оздоровчі психотехнології в роботі 
з різними категоріями клієнтів



У процесі засвоєння матеріалів курсу здобувачі освіти знайомляться та оволодівають рядом 
авторських психотехнологій діагностичного, розвивального, психокорекційного характеру, які 
пройшли процедури верифікації, апробації та оприлюднення у навчально-методичних 
посібниках, провідних фахових виданнях України:

• Хомуленко Т.Б. Психосоматика:культурно-історичний підхід. Навчально-методичний посібник. Харьков: 
Издатель“Диса плюс”, 2015, – 264 с.

• Хомуленко Т.Б. Психотехнології саморегуляції тілесного. – Навч.-метод. посіб. Харків: «Діса плюс», 2017. – 44 с.

• Хомуленко Т.Б. Історія психології: психосоматичний підхід: навч.-метод. посіб. Харків: Вид-во «Діса плюс», 
2016.

• Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О.  Методика проективної діагностики тілесного Я. Науковий вісник
Херсонського державного університету. – Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016 . – Вип. 5 С. 39–45

• Хомуленко Т.Б., Кузнецов О.І. Психосоматична трансформаційна гра «Шлях до філософського каменю та її вплив 
на ефективність функціонування тілесного Я» ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Психологічне консультування і 
психотерапія», випуск 9, 2018 , с. 23-24. (анг. м.)

• Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І., Миронович Б.С. Сематичний диференціал «Ставлення до тіла» ХАРКІВСЬКИЙ
ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ
міжрегіональної наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 жовтня 2019 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Харків: Діса
плюс, 2019. 248с.

• Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О, Фоменко К.І., Я.Л. Обухов-Козаровицький. Комплекс прийомів імагинативної
психотерапії тіла в оздоровчій психотехнології «РІК»: ефективність та особливості застосування. ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна «Психологічне консультування і психотерапія», випуск 10, 2020, (анг. м.)

• Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О.   Туркова Д.М., Лєсніченко Н.П. Методика діагностики тілесного локусу 
контролю. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 62, – Харків: ХНПУ, 2019. – 262 с, .



• 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. 

• На практичних заняттях надається пріоритет 

• а) демонстрації застосування психотехнологічних

прийомів: викладач-здобувач;

• б) супервізія застосування психотехнологічних прийомів: 

викладач-здобувач- здобувач;

• в) груповий аналіз успішності оволодіння прийомами 

здобувачами.

• Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний (індивідуальні 

аналітичні та дослідницькі завдання), підсумковий 

(тестування).



Викладачі і
їх контакти:

• Хомуленко Тамара Борисівна,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. /057/ 702 66 15

• Консультації:
за графіком на кафедрі психології та/або 
дистанційно



СУЧАСНІ 
ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ

АРТ-ТЕРАПІЇ

• В ході вивчення дисципліни у здобувачів 
поглиблюється обізнаність про сучасні 
підходи, форми, методи, техніки та 
прийоми арт-терапії. У ході вивчення 
дисципліни студенти мають змогу 
ознайомитись із такими сучасними 
напрямками арт-терапії, як пісочна арт-
терапія, пісочна анімація, кіно-терапія, 
тканинна терапія, маско-терапія, мандало-
терапія, лялько-терапія, а також новітніми 
психотехніками у таких традиційних 
різновидах арт-терапія, як казкотерапія, 
танцювальна терапія, ізо-терапія та 
кольоротерапія



Мета:

формування теоретичної 
обізнаності та 

методичної озброєності 
у використанні сучасних 

арт-терапевтичних 
психотехнологій

Завдання:

• - набуття здобувачами знань про особливості 
сучасних психотехнологій арт-терапії;

• - методична підготовка здобувачів до 
застосування арт-терапевтичних психотехнологій
у майбутній практичній діяльності з клієнтом; 

• - формування здатностей до використання арт-
терапії як самостійного напрямку роботи з 
клієнтом.



Тематичний
зміст:

Тема 1. Сучасні психотехнології художньої творчості.

• Новітні методи і прийоми ізо-терапії. Особливості впровадження 

мандало-терапії. Кольоротерапія. 

Тема 2. Сучасні психотехнології пісочної терапії.

• Юнгіанська пісочна терапія: концептуальні положення та 

методологія

• Концептуальні засади юнгіанської пісочної терапії. Архетипи і 

символи у пісочній терапії. Вимоги до пісочного інструментарію. 

Динаміка психотерапічного процесу у пісочній терапії. Методи 

пісочної терапії. Технології, методи і вправи у пісочній терапії. 

Психотехнології пісочної анімації. Пісочна анімація як засіб 

психотерапевтичного впливу.

Тема 3. Кінотерапія у практичній діяльності психолога.

• Концептуально-методологічні засади кіно терапії. Сутність кіно 

терапії. Фільмотерапія. Мультиплякаційна терапія. Методи і 

прийоми кіно терапії.  Кіноотерапія в індивідуальному 

консультуванні різних категорій клієнтів.

Тема 4. Декоративно-прикладне мистецтво у психотехнологіях

арт-терапії.

• Тканинна терапія. Маско-терапія. Лялько-терапія. 

Тема 5. Ігрові і танцювальні психотехнології.

• Новітніми психотехніками казкотерапія. Ігротерапія. Теоретичні 

основи танцювальної терапія. 



• 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 
(доповіді, захист програм), підсумковий 
(тестування).



Викладачі і
їх контакти:

• Фоменко Карина Ігорівна,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
т. 097 166 02 61, адреса для консультацій: 
karinafomenko1985@gmail.com.

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

mailto:karinafomenko1985@gmail.com

