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Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання Студентами факультету 
психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти можуть стати громадяни України або громадяни інших 
країн. Абітурієнти, що вступають на навчання за другою вищою освітою, повинні мати 
документ про базову вищу освіту (будь-якого напряму ) або документ про повну вищу освіту 
(будь-якої спеціальності) державного зразка. Абітурієнти проходять співбесіду з психології. 
 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

                                                     1.1. Гуманітарна та соціально-економічна підготовка 
- засвоєння наукових та культурних 
досягнень світової цивілізації у 
відношенні до різних культур, 
релігії, прав народів, ідей 
збереження миру, 
загальнолюдських цінностей; 
критично оцінювати політичні, 
економічні та інші події і явища 

- знати основні епохи в політичній 
історії людства та їх хронологію; 
- аналізувати витоки української 
нації та її місце у загальнолюдських 
процесах; 
- виокремлювати суспільно-
економічні, політичні, культурні 
процеси історичного розвитку 
українського народу; 
- знати хронологію, етнологію, 
державотворчі, культурологічні, 
конфесійні принципи періодизації 
історичного розвитку України; 
- знати зародження та розвиток 
українського етносу, національного та 
державного відродження; 
- аналізувати процеси побудови  
суверенної демократичної держави; 
- аналізувати діяльність історичних 
осіб, політичних партій; 
- вміти аналізувати історичні 
процеси, події, факти; 
- брати участь у дискусіях на 
суспільно-історичні теми; 
- формувати сучасну історико-

Історія України 



політичну культуру, власну 
громадську позицію; 
- користуватися категорійно-
понятійним апаратом історичної наук, 
історичними джерелами та 
довідковими матеріалами з історії 
України 

                                                  1.2.  Фундаментальна підготовка 
- високий рівень узагальнення, 
систематизації, класифікації 
психічних явищ; 
- адекватне використання 
психологічної термінології; 
- використання навчальної та 
наукової літератури з психології 

 

- знати основні поняття, принципи, 
задачі та можливості психології як 
науки; 
- знати основні галузі психології; 
- знати основні методи психології; 
- знати історію розвитку уявлень про 
предмет психології; підходи до 
вирішення проблеми виникнення та 
розвитку психіки в філогенезі; 
- знати сучасні психологічні явища; 
- вміти орієнтуватися у навчальній та 
науковій літературі з психології; 
- систематизувати та обробляти 
навчальну та наукову інформацію; 
- аналізувати психічні явища з точки 
зору різних підходів 

Загальна 
психологія. Вступ 
до психології 

- теоретично обумовлений 
вибір виду наукового дослідження 
та методів дослідження; 
- адекватне використання 
термінів експериментальної 
психології; 
- організація психологічного 
дослідження з урахуванням 
основних процедурних моментів 
відповідних обраному методу 
дослідження; 
- грамотне використання 
емпіричних методів, відповідних 
сформульованим меті та 
завданням психологічного 
дослідження; 
- ефективна взаємодія з 
досліджуваними з урахуванням 
засобів контролю впливу 
особистості досліджуваного та 
ефектів спілкування на результати 
експерименту; 
- використання методів 
об’єктивної та суб’єктивної 
психофізики; 
- високий рівень логічного 
мислення при плануванні 
експериментального дослідження; 
- узагальнення результатів 
дослідження, формулювання 

- знати основні поняття, принципи 
та методи експериментальної 
психології; 
- знати основні етапи наукового 
дослідження та їхні характеристики; 
- знати структурні елементи гіпотези 
та їхні характеристики; 
- знати основні принципи 
експериментальної гіпотези; 
- знати основні нормативи наукового 
мислення; 
- знати фактори, що порушують 
валідність експерименту; 
- знати засоби контролю незалежної 
та зовнішніх змінних; 
- знати правила формування вибірки 
досліджуваних; 
- вміти формулювати гіпотезу, мету 
та завдання емпіричного 
дослідження; 
- вміти планувати експериментальне 
дослідження; 
- вміти аналізувати результати 
дослідження відповідно з 
нормативами наукового мислення; 
- вміти використовувати засоби 
контролю впливу особистості 
досліджуваного та ефектів 
спілкування на результати 
експерименту; 

Експериментальна 
психологія та 
практикум з 
психології 



достовірних висновків; 
- організація 
експериментального дослідження 
на засадах етичних принципів 

 

- вміти проводити процедуру 
психологічного вимірювання; 
- мати здатність реалізовувати 
різноманітні схеми психологічного 
дослідження; 
- мати здатність організовувати 
дослідницьку діяльність з 
урахуванням соціально-
психологічних аспектів 
експерименту 

- здатність розпізнавати в 
культурних, соціальних явищах та 
подіях, складові компоненти, що 
несуть в собі біогенну основу;  
- здатність до використання набутих 
знань щодо різних аспектів 
поведінки тварин у практичній 
діяльності, зокрема: дресировка 
домашніх тварин;  
- здатність до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел;  
- реалізація настанов гуманності по 
відношенню до тварин;  
- реалізація принципів біоетики у 
ставленні до навколишнього святу;  
- аналітичні здібності;  
- здатність до безперервного й 
актуального навчання;  
- трансформація антропоцентричної 
моделі свідомості до 
природоцентричної 

- вільно володіти уявленнями про 
походження психіки;  
- знати загальну характеристику 
стадій та рівнів еволюційного 
розвитку психіки; 
 - знати загальну характеристику 
психічної діяльності тварин: 
інстинктивна поведінка, імпринтинг, 
навчання, елементарне мислення;  
- опанувати інформацією щодо 
механізмів комунікації тварин та 
передісторію виникнення людської 
мови;  
- орієнтуватися у сучасних підходах 
щодо інтелекту тварин; 
 - вміти здійснювати порівняльний 
аналіз психіки травин і людини;  
- аналізувати виявлення психічної 
діяльності тварин та людини;  
- набути практичні навички щодо 
втілення механізмів навчання у тварин 
та людини;  
- вміти самостійно опрацьовувати 
літературні джерела із зоопсихології;  
- розширити коло уявлень щодо світу 
природи та місця людини у загальному 
еволюційному процесі 

Порівняльна 
психологія. 
Зоопсихологія 

- бути здатним і готовим до 
виявлення специфіки когнітивного 
функціонування людини з 
урахуванням особливостей вікових 
етапів, криз розвитку і чинників 
ризику, її приналежності до 
гендерної, етнічної, професійної та 
іншим соціальним групам; 
- бути здатним і готовим до 
прогнозування змін і динаміки рівня 
розвитку і функціонування 
пізнавальної сфери; 
- бути здатним і готовим 
застосувати знання з психології як 
науки про психологічні феномени, 
категорії і методи вивчення і опису 
закономірностей функціонування і 

- мати уявлення про закономірності, 
механізми та характеристики 
пізнавальної діяльності; 
- знати методи аналізу пізнавальної 
діяльності; 
- володіти методичними основами 
вивчення відчуття, сприйняття, 
пам’яті, мислення, уяви та уваги; 
- розуміти теоретичні проблеми 
вивчення пізнавальних процесів; 
- знати основні теоретичні напрямки 
вивчення пізнавальних процесів;  
- практично використовувати методи 
аналізу пізнавальної та діяльності; 
- здійснювати психологічний аналіз 
відчуття, сприйняття, пам’яті, 
мислення, уяви та уваги; 

 Загальна 
психологія. 
Пізнавальні 
процеси 



розвитку психіки - робити функціонально-структурний 
аналіз окремих пізнавальних процесів 

- здатність до опанування нових 
знань, методичних розробок, що 
накопичені у міжнародній 
психологічній практиці; 
- здатність до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- знати наукові основи сучасної 
життєдіяльності, засоби фізичного і 
духовного самовдосконалення 

- знати основні поняття і категорії 
психології особистості, 
- вміти вільно орієнтуватися у 
науковій літературі з психології 
особистості та розуміти її зміст; 
- вміти виділити й проаналізувати 
авторські уявлення про поняття 
особистості, її структуру, 
обумовленість, рушійні сили та 
критерії періодизації розвитку; 
- вміти аналітично зіставляти різні 
авторські концепції, подібні за 
формулюванням та змістом поняття; 
- вміти застосовувати дані й 
положення теорій особистості для 
аналізу конкретних феноменів і 
проявів особистості конкретної 
людини; 
- вміти застосовувати знання з 
психології особистості у життєвому 
спілкуванні та для самоаналізу 

Загальна 
психологія. 
Психологія 
особистості 

- вміння застосовувати дані і 
положення психології емоцій та 
волі для аналізу життєвих ситуацій, 
психологічної корекції.  
- знання методів 
експериментального дослідження 
емоцій та волі; 
- вміння сформувати і виконати 
програму спостереження та 
експерименту з проблем психології 
емоцій та волі;  
- вміння застосовувати знання з 
психології емоцій та волі у 
повсякденному житті 

- знати основні поняття, 
закономірності емоційно-вольових 
особливостей; 
- уміти вільно орієнтуватися у 
літературі з проблем психології емоцій 
та волі;  
- знати особливості емоційних станів, 
структури вольового акту;  
- знати технології та форми регуляції 
емоційно-вольової активності 
особистості;  
- знати теорії виникнення емоцій та 
теорій волі (Ч.Дарвін, Кеннон-Бард, 
П.В.Симонов, Дж.Ланге, І.М. Сеченов, 
Л.С.Виготський, К.Левін, 
С.Д.Максименко и О.П.Саннікова ) 

Загальна 
психологія. 
Емоційно-вольові 
процеси 

- здатність до опанування нових 
знань, методичних розробок, що 
накопичені у міжнародній 
психологічній практиці; 
- здатність до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- знати наукові основи сучасної 
життєдіяльності, засоби фізичного і 
духовного самовдосконалення; 
- здатність до саморозвитку на 
основі рефлексії й саморегулювання 

- знати основні поняття, принципи, 
методи та закони вікової психології; 
- знати особливості розвитку психіки 
людини у немовлячому, ранньому, 
дошкільному, молодшому шкільному, 
підлітковому і юнацькому віці; 
-  вміти застосовувати дані й 
положення вікової психології для 
аналізу конкретних проблем вікового 
розвитку конкретної людини; 
- вміти сформувати й здійснити 
програму психодіагностики вікових 
особливостей  психічного розвитку; 
- вміти проводити загальноосвітню 
роботу з батьками, вчителями, 

Вікова психологія 



вихователями, роз’яснюючи їм основні 
положення вікової психології; 
- вміти застосовувати знання вікової 
психології у навчально-виховній 
роботі та спілкуванні з дітьми різного 
віку та студентами 

- вміння працювати з 
реабілітаційним психофізіологічним 
комплексом для тренінгів з 
біологічним зворотним зв’язком, 
використовувати ігровий комплекс 
для тренінгів уваги, стресостійкості 
та релаксації за параметрами 
варіаціонної пульсометрії, 
розробляти плани 
психофізіологічних досліджень, 
нові сценарії тренінгів з 
біологічним зворотним зв’язком, 
інтерпретувати психологічну 
інформацію на базі відомих 
психофізіологічних 
закономірностей та механізмів 

- знати специфіку психофізіології як 
міждисциплінарної галузі, методи 
психофізіологічних досліджень, 
анатомічну, фізіологічну і 
функціональну організацію вищих 
психічних функцій, станів, мотивації і 
емоцій, свідомості та підсвідомого,; 
- розуміти зв'язок психічних станів з 
загальним становищем організму, його 
адаптаційних резервів, здоров’я або 
хвороби 
 

Психофізіологія 

- вміння аналізувати творчі ідеї та 
наукову спадщину відомих 
зарубіжних та вітчизняних вчених; 
- володіння та вільна орієнтація у 
системі понять, розроблених 
представниками різних 
психологічних підходів та шкіл 
 

- мати наукові уявлення про 
виникнення та динаміку розвитку 
психологічних знань в патопсихології; 
- розуміти предмет, цілі та завдання 
патопсихології 
- систематизувати уявлення про 
норму і патологію, здоров’я та 
хворобу; 
- володіти патопсихологічними та 
клінічними класифікаціями розладів 
психічної діяльності; 
- вміти проводити порівняльний 
аналіз патопсихологічних та клінічних 
класифікацій розладів психіки; 
- вільно орієнтуватися в методах 
патопсихологічного експерименту; 
- мати здатність оптимального 
підбору та належного застосування 
методів патопсихології в залежності 
від поставлених задач 

Нейропсихологія 
та патопсихологія 
 
 
 
 
 

- вільна орієнтація в головних 
напрямах розвитку сучасної 
психології; 
- історичне мислення; 
- вміння ведення наукової 
дискусії; 
- вміння пошуку навчальної та 
наукової інформації; 
- оволодіння культурою наукового 
мислення, узагальненням, аналізом 
та синтезом фактів та теоретичних 
положень; 

- мати наукові уявлення про 
виникнення та динаміку розвитку 
психологічних знань у історичному 
процесі; 
- вміти аналізувати творчі ідеї та 
наукову спадщину відомих 
зарубіжних та вітчизняних вчених; 
- засвоїти цілісну картину генезісу 
психологічних ідей; 
- володіти та вільно орієнтуватися у 
системі понять, розроблених 
представниками різних психологічних 

Історія психології 



- використання системи категорій 
та методів, необхідних для 
вирішення професійних завдань; 
- застосування знань з психології 
як науки про психологічні 
феномени, 
- володіння категоріями та 
методами вивчення 
закономірностей й розвитку 
психіки; 
- вільне орієнтування в наявних 
психологічних засобах вирішення 
практичних завдань та вміння їх 
професійно використовувати 

підходів та шкіл; 
- систематизувати уявлення про 
головні наукові підходи та школи у 
психології 
 

- здатність професійно і 
обґрунтовано визначати 
необхідність, доцільність і напрям 
психотерапевтичного втручання; 
- здатність та до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- здатність до безперервного й 
актуального навчання, опанування 
нових знань, методичних розробок, 
що накопичені у міжнародній 
психологічній практиці; 
- здатність до ефективних 
терапевтичних комунікацій, 
взаємодій; 
- здатність до саморозвитку на 
основі рефлексії й саморегулювання 

- знати основні поняття, принципи, 
задачі та можливості психотерапії;  
- знати основні теорії психотерапії;  
- знати принципи психотерапевтичної 
допомоги;  
- знати механізми корекційного впливу 
в практиці психологічного 
консультування;  
- проводити порівняльний аналіз 
різних психотерапевтичних підходів;  
- аналізувати життєві ускладнення з 
позицій різних психотерапевтичних 
підходів;  
- застосовувати на практиці окремі 
техніки психотерапії 

Основи 
психотерапії 

                                      II. Цикл професійної підготовки 
- бути здатним і готовим до аналізу 
своєї діяльності і вмінню 
застосовувати методи емоційної і 
когнітивної регуляції (для 
оптимізації) власної діяльності і 
психічного стану; 
- бути здатним і готовим до 
реалізації стандартних програм, 
спрямованих на попередження 
відхилень у соціальному та 
особистому статусі і розвитку, а 
також професійних ризиків в різних 
видах діяльності; 
- бути здатним і готовим до опису 
структури діяльності професіонала 
в рамках певної сфери 

- практично використовувати методи 
аналізу пізнавальної та виконавчої 
діяльності; 
- контролювати i нормалізувати стани 
оператора  в технічних системах; 
- здійснювати  професійний  
психологічний відбір i профорієнтацію 
oпepaтopiв; 
- робити функціонально-структурний 
аналіз систем відображення інформації 
та органів управління 

Психологія  Психологія праці 
та організаційна 
психологія 

- здатність до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- здатність розуміти та 
використовувати інноваційні 
технології в професійній діяльності; 
- здатність проводити обробку 
інформації, яку отримав в ході 

- підбирати математичний метод 
відповідно до особливостей даних та 
завдань дослідження; 
- обробляти результати дослідження, 
використовуючи математичні методи; 
- інтерпретувати, отримані з 
використанням статистики, показники 

Математичні 
методи в 
психології 



наукових досліджень, та 
формулювати наукові висновки 

- високий рівень узагальнення, 
систематизації, класифікації 
соціально-психологічних  явищ; 
- адекватне використання 
соціально-психологічної 
термінології; 
- використання навчальної та 
наукової літератури з соціальної 
психології; 
-   планування та проведення 
соціально-психологічних 
досліджень особистості та групи; 
-   визначення особливостей 
соціалізації особистості в 
конкретних соціальних умовах; 
- передбачення проявів 
поведінки особистості, групи; 
- визначення найбільш 
ефективних засобів 
психологічного впливу на 
аудиторію; 
- визначення найбільш 
ефективних засобів 
психологічного впливу на 
особистість в залежності від 
вікових та індивідуальних 
особливостей; 
- вивчення соціально-
психологічного стану суспільства, 
психологічних особливостей 
різних соціальних груп та 
об’єднань; 
- використання у соціальній 
практиці психологічних 
технологій та методів 
психологічного дослідження; 
-  виділення і оцінювання 
соціальних, політичних, 
культурних   складових соціально-
психологічних явищ; 
- відслідковування загальних і 
локальних змін у масовій 
свідомості, проведення 
спостереження за психологічним 
станом окремих груп та верств 
населення; 
- визначення особливостей 
стосунків між соціальними 
спільнотами та  причин 
загострення  стосунків між ними 

- засвоїти основні поняття, принципи 
та концепції сучасної соціальної 
психології; 
- знати основні принципи побудови 
соціально-психологічних досліджень; 
- знати специфіку використання 
методів психології в соціально-
психологічних дослідженнях; 
- знати основні підходи до 
визначення поняття особистості в 
соціальній психології; 
- знати зміст та механізми процесу 
соціалізації особистості; 
- знати форми представленості 
особистості у соціумі; 
- знати закономірності та структуру 
спілкування; 
- знати закономірності та механізми 
утворення та розвитку груп; 
- знати основні соціально-
психологічні закономірності розвитку 
та функціонування особистості в 
групі; 
- вміти орієнтуватися у навчальній та 
науковій літературі з соціальної 
психології; 
- планувати та проводити соціально-
психологічні дослідження особистості 
та групи; 
- проводити аналіз проблем 
спілкування у внутрішньо- та 
міжгрупових стосунках та у сумісній 
діяльності людей, знаходячи їх 
причини та застосовуючи засоби їх 
розв’язання; 
- застосовувати методи вивчення 
спілкування та групової структури; 
- передбачати прояви поведінки 
особистості, групи; 
- застосовувати методи впливу на 
особистість через колектив та 
здійснювати методи впливу на 
колектив через окремих особистостей 
 

 Соціальна 
психологія 

- опанування студентами сучасних 
підходів до психологічного 

- вільно орієнтуватися в літературі з 
психологічного консультування; 

Основи 
психологічного 



консультування, основних напрямів 
ПК; 
- здатність до обробки і аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- здатність до ефективних 
комунікацій, взаємодій 

- добре володіти методом бесіди як 
основним методом психологічного 
консультування; 
- знати технологію ведення бесіди; 
- застосовувати основні методи 
корекційного впливу в практиці 
психологічного консультування; 
- вміло використовувати тести в 
практиці психологічного 
консультування; 
- аналізувати психологічні проблеми, 
конкретні ситуації, почерпнуті з 
практики психологічного 
консультування 

консультування 

- вміння організовувати 
психодіагностичну роботу з 
окремими індивідами і групами, 
додержуватися етичних принципів;  
- вміння складати ефективні 
психодіагностичні програми; 
інтерпретувати результати, писати 
психодіагностичний звіт; 
перевіряти, модифікувати, 
адаптувати, стандартизувати і 
розробляти психодіагностичні тести 
і методики 

- знати особливості загальної і 
прикладної психодіагностики; 
- знати психометричні принципи 
оцінки та конструювання тестів і 
методик, різнобічних класифікацій 
психодіагностичних методик 
 

Психодіагностика 

- здатність до обробки і аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- здатність до опанування нових 
знань, методичних розробок, що 
накопичені у міжнародній 
психологічній практиці; 
- здатність до ефективних 
комунікацій, взаємодій 

- вільно орієнтуватися в літературі з 
педагогічної психології; 
- самостійно окреслювати проблеми 
педагогічної психології, пропонувати 
методи щодо їх розв’язання на підставі 
знань з основних підходів та методів 
педагогічної психології; 
- надавати допомогу вчителям, 
вихователям та батькам у вирішенні 
педагогічних проблем з дітьми, 
спираючись на положення 
педагогічної психології;  
- проводити дослідження щодо 
виявлення наслідків різних психолого-
педагогічних впливів на 
інтелектуальний та особистісний 
розвиток дитини 

Педагогічна 
психологія 

- вміння аналізувати творчі ідеї та 
наукову спадщину відомих 
зарубіжних та вітчизняних вчених; 
- володіння та вільна орієнтація у 
системі понять, розроблених 
представниками різних 
психологічних підходів та шкіл; 
- систематизація уявлень про 
психічні захворювання та їх 
класифікацію; 
- вільна орієнтація в методах 

- мати наукові уявлення про 
виникнення та динаміку розвитку 
психологічних знань в клінічній 
психодіагностиці; 
- розуміти  цілі та завдання клінічної 
психодіагностики 
 

Клінічна 
психодіагностика  



клінічної психодіагностики; 
здатність оптимального підбору та 
належного застосування методів 
діагностики в залежності від 
захворювання та поставлених задач 
- здатність до обробки і аналізу 
інформації з різноманітних джерел; 
- здатність до опанування нових 
знань, методичних розробок, що 
накопичені у міжнародній 
психологічній практиці; 
- здатність до ефективних 
комунікацій, взаємодій 

- вільно орієнтуватися в літературі з 
психологічного консультування сім’ї; 
- чітко визначати, до якого 
теоретичного напрямку відноситься 
той чи інший автор, який займається 
сімейним консультуванням; 
- вміло використовувати 
психодіагностичний матеріал для 
роботи з сім’єю; 
-аналізувати сімейні проблеми, 
конкретні ситуації з практики 
сімейного консультанта та надати 
конкретні рекомендації 

Сімейне 
консультування 

-  теоретично обумовлений вибір 
методів дослідження конфлікту; 
- адекватне використання 
термінів психології конфлікту; 
- організація дослідження 
конфлікту з урахуванням 
структурно-динамічних 
характеристик конфлікту; 
- грамотне використання методів 
зниження напруги в конфлікті; 
- ефективна взаємодія з 
учасниками конфлікту в ході його 
аналізу; 
- високий рівень логічного 
мислення при аналізі конфлікту та 
його складових; 
- узагальнення результатів аналізу 
конфлікту; 
- використання технік 
ефективного вирішення 
конфлікту; 
- організація роботи по 
вирішенню конфліктів на засадах 
етичних принципів 

- знати основні поняття, принципи та 
методи вивчення конфліктів; 
- знати основні напрямки вивчення 
конфліктів у вітчизняній та зарубіжній 
психології; 
- знати основні структурні елементі 
та етапі розвитку конфліктів; 
- вміти розрізняти основні види 
конфліктів; 
- знати особливості конфліктної  
взаємодії; 
- знати основні стратегії та тактики 
конфліктної взаємодії; 
- вміти виявляти та характеризувати 
структурні та динамічні компоненти 
конфлікту; 
- мати здатність аналізувати 
особистісні складові та передумови 
виникнення конфліктів; 
- вміти використовувати техніки 
зниження напруги в конфлікті (ПРІЗН, 
візуалізація та ін.); 
- вміти використовувати техніки 
ефективного вирішування конфліктів ( 
ІПР, РІМ та інші); 
- вміти застосовувати 
картографування конфліктів; 
- вміти проводити семантичний 
аналіз поняття  “конфлікт”; 
- мати здатність виступати в якості 
посередника в конфлікті; 
- мати здатність використовувати 
матричні, ділові та переговорні ігри 
для діагностики складових конфлікту 

Психологія 
конфліктів 

- теоретично обумовлений вибір 
методів групової роботи; 

- знати основні поняття, 
принципи та методи проведення 

Техніки 
соціально- 



- адекватне використання 
термінів соціально-психологічного 
тренінгу; 
- організація групової роботи з 
урахуванням рольових 
характеристик учасників групи; 
- грамотне використання методів 
роботи ведучого групи; 
- ефективна взаємодія з 
учасниками групи в ході 
комунікативного тренінгу; 
- високий рівень логічного 
мислення в ході аналізу поведінки 
учасників групи; 
- узагальнення результатів 
роботи групи; 
- використання технік, що 
сприяють розвитку 
комунікативних вмінь; 
- організація роботи групи на 
засадах етичних принципів 
 

тренінгової роботи; 
- знати основні напрямки 
тренінгової роботи та їхні 
характеристик; 
- знати характеристики рольових 
позиції учасників групи; 
- знати характеристики групової 
динаміки та стадії розвитку групи; 
- знати основні прийоми роботи 
ведучого групи комунікативних 
умінь; 
- вміти виявляти та 
характеризувати структурні та 
динамічні компоненти розвитку 
тренінгової групи; 
- мати здатність аналізувати 
процес групової взаємодії в групі 
комунікативних умінь; 
- мати здатність використовувати 
в процесі спілкування основні 
комунікативні уміння; 
- вміти використовувати 
психотехнічні вправи, розігрівальні 
ігри та ігри, що орієнтовані на 
зворотній зв’язок; 
- мати здатність подавати та 
приймати зворотній зв’язок 

психологічного 
тренінгу 

- здатність до обробки й аналізу 
інформації з різноманітних джерел,  
- здатність до безперервного 
навчання, опанування нових знань, 
методик, що накопичені у 
міжнародній психологічній 
практиці, 
- здатність до ефективних 
комунікацій і взаємодій 

- вміти проводити діагностування та 
інтерпретацію методик:  
• «Неіснуюча тварина»;  
• «Малюнок сім’ї»;  
• «Малюнок будинку»;  
• «Малюнок дерева»;  
• «Малюнок людини»;  
• та модифікацій малюнкових методик 

Проективні 
методи 
дослідження 
особистості 

- вміти проводити збір анамнезу;  
- вміти проводити психологічну 
діагностику особистості хворого на 
сексуальні розлади  та структурний 
аналіз сексуального розладу;  
- вміти застосувати деякі 
психотерапевтичні техніки 

- знати основні закономірності 
формування сексуальності людини та 
її порушення;  
-  знати основні етапи 
психосексуального розвитку людини;  
-  знати питання норми та патології у 
сексології;  
- знати методи психодіагностики у 
сексології 

Основи сексології 

 

 

Гарант освітньої програми Н.П. Крейдун   _____________________ 
 


