
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  
Спеціальність 053 Психологія 

Освітньо-наукова програма “Психологія” 
 

Назва дисципліни  
(кількість кредитів, семестр) 

ПІП 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 
Психологія розвитку в дослідницьких 

вимірах  
Педагогічна психологія в міжгалузевих 

дослідженнях 
Технології розробки діагностичного 

інструментарію 
 

Дисципліни вибіркового блоку «Педагогічна та вікова психологія» 
передбачають вивчення навчальних дисциплін, які актуалізують й 
окреслюють вектори та моделі дослідження педагогічної та вікової 
психології, розкривають методологію вивчення змісту і закономірностей 
психічного розвитку та становлення особистості, акумулюють інформацію 
про оптимізацію соціалізації індивіда з урахуванням його вікових 
потенціалів, особистісних особливостей і соціальної ситуації розвитку; 
формування здатностi пошукувача ступеня доктора фiлософiї вести 
самостiйний науковий пошук, вирiшувати прикладнi нayкoвi завдання та 
здiйснювати наукове узагальнення у виглядi власного внеску у розвиток 
сучасної психологічної науки i практики. 
Мета вивчення дисциплін вибіркового блоку: формування у здобувачів 
здатності наукового аналізу, аналітичного пошуку, структурного 
усвідомлення понятійно-категоріального наукового психологічного простору  
з метою організації ефективного дослідження та синергетичного дизайну 
прогнозованих результатів.  
Поняттєве поле: психологія, експериментальна психологія, психологія 
розвитку, методологія психологічного дослідження, модель психологічного 
дослідження, детермінанти становлення особистості, життєвий шлях та 
картина світу особистості. 

Залік 

Науковий семінар  
з педагогічної та вікової психології 

(8 кредитів, 4 – 6 семестри) 
 

Залік 

 



 

Вибірковий блок “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи”  
Теорія і практика соціальної психології  

(8 кредитів, 4 – 6 семестри) 
Методологічні основи соціально-

психологічного дослідження  
Сучасні методи соціально-
психологічних досліджень 

Психологія суспільної свідомості 
Розробка й реалізація соціально-

психологічних технологій 
 

Дисципліни вибіркового блоку «Соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи» передбачають вивчення дисциплін, що забезпечують отримання 
знань в обсязі, необхідному для вирішення науково-дослідницьких завдань 
соціально-психологічної галузі, загальних теорій та сучасних концепцій 
соціальної психології; знань комунікацій у професійній сфері, знань 
наукового спілкування; знань та вмінь з реалізації базових науково-дослідних 
проєктів, умінь з активізації рефлексивного типу мислення та поведінки; 
формування здатності наукового проєктування соціально-психологічних 
досліджень, укладання, апробації та впровадження результатів власного 
наукового досвіду в практику психологічного простору. 
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. 

Залік 

Науковий семінар  
з соціальної психології,  

психології соціальної роботи 
(8 кредитів, 4 – 6 семестри) 

 

Залік 

 


