
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

Спеціальність 053 Психологія 

Освітньо-наукова програма “Психологія” 

 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

кредитів, 

семестр) 

Назва 

змістових модулів/ 

ПІБ викладача 

Анотація Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітки 

Вибірковий блок “Педагогічна та вікова психологія” З двох 

вибіркових 

блоків 

аспірант 

обирає один 

Теоретико-

методологічні 

засади 

психологічного 

знання 

(8 кредитів, 

4-6 семестри) 

Актуальні проблеми 

досліджень з психології 

(проф. Сергєєнкова О.П.) 

Дисципліни вибіркового блоку “Педагогічна та вікова психологія” 

передбачають вивчення загальних засад психології як науки та сфери 

професійної діяльності, методології психології, сучасних напрямів, 
алгоритмів і знарядь психологічного дослідження.  

У межах цього проблемного поля вивчаються навчальні дисципліни, 

які актуалізують й окреслюють вектори та моделі дослідження 

педагогічної та вікової психології, розкривають методологію вивчення 
змісту та закономірностей психічного розвитку та становлення 

особистості, акумулюють інформацію про оптимізацію соціалізації 

індивіда з урахуванням його вікових потенціалів, особистісних 
особливостей і соціальної ситуації розвитку. 

Інтеріоризація теоретико-методологічних аспектів педагогічної та вікової 

психології та їх реалізація у прикладному векторі здійснюється в межах 

наукового семінару, який має пролонгований характер.  
Мета вивчення дисциплін вибіркового блоку: вивчення загальних 

засад психології як науки, історичних джерел та сучасних напрямів 

її розвитку, апробація теоретичного компоненту психологічної 
компетентності в річищі здійснення прикладних емпіричних досліджень. 

Поняттєве поле: психологія, педагогічна психологія, психологія 

розвитку, методологія психологічного дослідження, модель 
психологічного дослідження, становлення особистості, життєвий шлях.  

Залік 

Психологія розвитку 
в дослідницьких вимірах 

(проф. Сергєєнкова О.П.) 

Педагогічна психологія 
в міжгалузевих дослідженнях 

(доц. Столярчук О.А.) 

Технології розробки 

діагностичного 
інструментарію 

(проф. Сергєєнкова О.П.) 

Науковий 

семінар 

з педагогічної 

та вікової 

психології 

(12 кредитів, 

4-6 семестри) 

(проф. Сергєєнкова О.П.) Залік 

Вибірковий блок “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи” 

Теорія 

і практика 

соціальної 

психології  

Методологічні основи 

соціально-психологічного 
дослідження  

(проф. Лозова О.М.) 

Дисципліни вибіркового блоку “Соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи” спрямовані на забезпечення освітньо-наукової 

підготовки дослідників у сфері психології відповідно до спеціальності 

Залік 



 

(8 кредитів, 

4-6 семестри) 

Сучасні методи соціально-

психологічних досліджень 
(проф. Лозова О.М.) 

053 Психологія, що передбачає успішну реалізацію теми наукового 

дослідження, створює умови для розвитку наукового мислення, 

дослідницької компетентності та самореалізації здобувачів, стимулює 

вироблення нових інноваційних ідей та проектів. 

У межах зазначеного блоку вивчаються дисципліни, що забезпечують 

отримання знань в обсязі, необхідному для вирішення науково-

дослідницьких завдань, а саме: загальних теорій та сучасних 

психологічних концепцій; знань законодавчих актів і нормативних 

документів; знань комунікацій у професійній сфері, знань наукового 

спілкування; знань та вмінь з реалізації базових науково-дослідних 

проектів, умінь з активізації рефлексивного типу мислення та поведінки. 

Мета вивчення дисциплін вибіркового блоку: формування 

у здобувачів здатності до наукового пошуку, організації та проведення 

наукових досліджень з метою розв’язання складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем у галузі психології. 

Поняттєве поле: соціальна психологія, свідомість, суспільна свідомість, 

соціально-психологічні технології, психологічне дослідження. 

Психологія суспільної 

свідомості 
(проф. Лозова О.М.) 

Розробка й реалізація 

соціально-психологічних 
технологій 

(доц. Дятленко Н.М.) 

Науковий 

семінар 

з соціальної 

психології,  

психології 

соціальної 

роботи 

(12 кредитів, 

4-6 семестри) 

(проф. Лозова О.М.) Залік 


