
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківська державна академія культури

Освітня програма 20095 Психологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 053 Психологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 87

Повна назва ЗВО Харківська державна академія культури

Ідентифікаційний код ЗВО 30036001

ПІБ керівника ЗВО Шейко Василь Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ic.ac.kharkov.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/87

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 20095

Назва ОП Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 053 Психологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра психології та педагогіки

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра культурології; кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства; 
кафедра іноземних мов; кафедра історії, музеєзнавства та 
пам'яткознавства

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Бурсацький узвіз, 4. Харків. 61057. Україна.

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 55182

ПІБ гаранта ОП Большакова Анастасія Миколаївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри, гарант ОП 053 Психологія, Психолгія (І рівень 
(бакалаврський))

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

anastasiia_bolshakova@xdak.ukr.education

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-555-85-17

Додатковий телефон гаранта ОП +38(068)-249-41-03
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
У відповідь на потреби соціокультурної сфери у висококваліфікованих фахівцях психологічного профілю у ХДАК у 
2015 р. розпочато роботу над створенням ОПП Психологія. До складу проєктної групи увійшли викладачі кафедри 
(А.М. Большакова – д-р психол.н., проф., керівник групи, гарант ОПП; Т.О. Перевозна – канд.психол.н., доцент; 
О.М. Харцій – канд.психол.н., доцент). До створення ОПП було залучено висококваліфікованих науково-
педагогічних кадрів ХДАК, представників академічної спільноти та представники стейкхолдерів. 
ОПП Психологія впроваджено в дію з 01.09.2017 р. (ОПП 2017-2018) Надалі ОПП регулярно переглядалася й 
вдосконалювалася у відповідності до побажань здобувачів, рекомендацій представників академічної спільноти та 
рпоботодавців і введеного з 2019/2020 навчального року Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН 
України № 565 від 24.04.2019 р.).
У 2018 р. у відповідності до пропозиції стейкхолдера (роботодавця) внесено зміни до переліку вибіркових освітніх 
компонентів ОПП (ОПП 2018-2019).
У 2019 р. у відповідності до вимог уведеного в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та рекомендацій 
стейкхолдерів внесено зміни у перелік загальних та професійних компетентностей випускника, результатів 
навчання, додано структурно-логічну схему компонентів ОПП, матриці відповідності компетентностей 
дескрипторам НРК, результатів навчання та інтегральної і загальних компетентностей, результатів навчання та 
спеціальних (фахових) компетентностей, назву циклу загальної підготовки змінено на «Цикл обов’язкових 
гуманітарних та соціально-економічних освітніх компонентів», з переліку обов’язкових гуманітарних та соціально-
економічних освітніх компонентів (ОК) вилучено дисципліни «Психофізіологія» та «Антропологія». З переліку 
обов’язкових ОК професійної і практичної підготовки вилучено дисципліни «Організаційна психологія», «Клінічна 
психологія», «Математична статистика та математичні методи в психології» (теми щодо обробки даних результатів 
психологічного дослідження включено до дисципліни «Експериментальна психологія»), «Методика проведення 
психологічної експертизи у різних галузях психології», «Правове регулювання професійної психологічної 
діяльності»; додано дисципліни «Організаційна психологія та HR-менеджмент», «Патопсихологія», «Психологія 
професійних деструкцій», «Психологія девіантної поведінки», «Основи психіатрії», «Спеціальна психологія», 
«Основи сімейного психологічного консультування», «Основи психотерапії». За окремими дисциплінами змінено 
кількість кредитів. До форм підсумкової атестації додано захист кваліфікаційної роботи. Оновлено перелік 
дисциплін за вибором (ОПП 2019-2020).
У 2020 р. у відповідності до рекомендацій стейкхолдерів до переліку результатів навчання додано «ПР22.Планувати, 
організовувати та проводити масові соціокультурні заходи просвітницького та психопрофілактичного характеру 
(арт-терапевтичні форуми, фестивалі, майстер-класи)». У відповідності до побажань здобувачів та рекомендацій 
роботодавців модернізовано перелік вибіркових освітніх компонентів, переглянуто зміст окремих освітніх 
компонентів ОПП, на виконання кваліфікаційної роботи відведено 10 кредитів, на 1,5 кредити збільшено обсяг 
вибіркових компонентів ОПП, зменшено обсяг дисциплін «Основи психотерапії» та «Психологічний 
спецпрактикум» (ОПП 2020-2021).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 10 10 0

2 курс 2019 - 2020 25 22 0

3 курс 2018 - 2019 25 23 0

4 курс 2017 - 2018 15 12 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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перший (бакалаврський) рівень 20095 Психологія

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 26365 4785

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

26365 4785

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП 2017-2018.pdf QykWe7wyS2rjDX9HPBz7JY7ywkjHYnHaAafWwQBN5P
8=

Освітня програма ОПП 2018-2019.pdf 6AZzBXhvDdaUs+MH/APVPBJpPiUFXmAt/djBO3JwSK
c=

Освітня програма ОПП 2019-2020.pdf JI8UGcXKqpnSZ+1IcMbm1vuZnRSBliDNNQNylZVef8M
=

Освітня програма ОПП 2020-2021.pdf ph+vZ6DVFVORbXdFOragx/SM5/qQVs+pXWIgrlZPXN
U=

Навчальний план за ОП НП 2017-2018.pdf kIME9j0G+EeYAxATnYjv04t5ibBmsYx8mPUasjJtSLw=

Навчальний план за ОП НП 2018-2019.pdf AQvhXIGp+6FOYagcdztVZQHKU1zvpjkyORWfOVkS0uw
=

Навчальний план за ОП НП 2019-2020.pdf 8DTAunpjYwQN9uTTP9roZGyxBhyr2Uhnm8TvZXqJma
Q=

Навчальний план за ОП НП 2020-2021.pdf a+ny8PQ6yZ/I0nm+SxQmDOC9SWrZR1Z+29ZhCem5W
B4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Gaydabrus.pdf g3d+CY8z/dgtgDFeD3M0FCS6nEW0ZRGN936WVJJCPl
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Klochok.pdf QzLD4/1IrAY1ItKEDfpKk82u3CPXTxIbIfQLO72yMTw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Krasin.pdf df/eEGY69PMvQli8+r+RgPliFUObWqkO1ZkF0peHu1o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Prichodko.pdf +XVdbp9BSNS3GTlSLiDW+bOKT0DHOEV24h1OmJWN
0L8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Butenko.pdf aPZpd6Egbd/Z1Nt29Vd87j8f0w0QntJs49sCIYa143E=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОПП є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі психології, що володіють 
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необхідними загальними та спеціальними компетентностями щодо виконання основних видів професійної 
діяльності психолога (психодіагностика, психологічне консультування, психологічна корекція, психопрофілактика, 
психологічна реабілітація, психологічний супровід, психологічний тренінг, психологічна просвіта тощо) в різних 
сферах суспільного буття, з урахуванням потреб та запитів сучасного ринку праці, зокрема у соціокультурній галузі.
Особливості ОПП полягають у тому, що вона орієнтована на забезпечення соціокультурної сфери кваліфікованими 
фахівцями із надання психологічної допомоги з урахуванням специфіки професійної діяльності та професійно-
особистісних особливостей фахівців із різних галузей професійної діяльності у соціокультурній сфері. Особливості 
програми також полягають у підготовці бакалаврів до активного використання засобів культури та мистецтва з 
метою надання психологічної допомоги різним верствам населення.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія ХДАК — «здійснення активного впливу на розвиток духовної культури та інтелектуального потенціалу 
українського суспільства шляхом організації якісної освіти майбутніх фахівців нового покоління — професіоналів-
лідерів у сфері культури і мистецтва, культурології, психології, журналістики, менеджменту й туризму; розширення 
й поглиблення наукових знань в культурно-мистецькій, гуманітарній та суспільній галузях науки» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/about/mission.html). Стратегічна мета — організація «якісної освіти майбутніх фахівців 
нового покоління – професіоналів-лідерів у сфері культури і мистецтва, культурології, психології, журналістики, 
менеджменту й туризму; розширення й поглиблення наукових знань в культурно-мистецькій, гуманітарній та 
суспільній галузях науки» (https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/sr_20.pdf).  
Цілі ОПП визначено у відповідності до місії та стратегії ХДАК, оскільки вона спрямована на підготовку 
конкурентоспроможних психологів, здатних вирішувати свої професійні завдання з урахуванням особливостей 
культурно-мистецької, гуманітарної та соціальної сфер діяльності, надавати психологічну допомогу різним верствам 
населення з використанням засобів культури та мистецтва, впроваджувати арт-терапевтичні методи та технології в 
індивідуальній роботі та розробці програм оптимізації соціальних процесів та явищ.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОПП проходить первинну акредитацію, отже інтереси випускників не було враховано через відсутність таких. Задля 
врахування та реалізації інтересів здобувачів вищої освіти у процесі розробки та регулярного перегляду ОПП 
кафедра психології та педагогіки регулярно проводила такі заходи: робочі зустрічі та «круглі столи» зі здобувачами 
вищої освіти; запрошення здобувачів, зокрема представників студентського самоврядування на засідання кафедри; 
опитування здобувачів щодо задоволеності навчанням та пропозицій щодо вдосконалення ОПП; опитування 
абітурієнтів та їх батьків щодо очікувань від навчання на ОПП під час проведення «Днів відкритих дверей».
Пропозиції здобувачів та результати опитувань щорічно узагальнюються та аналізуються на засіданнях кафедри з 
метою коригування цілей освітньої програми, переліку освітніх компонентів та результатів навчання.

- роботодавці

Випускова кафедра залучила до співпраці потенційних роботодавців через організацію робочих зустрічей, 
запрошення до участі у засіданнях кафедри, спільної розробки та укладання договорів на проходження виробничої 
практики. Пропозиції щодо змісту ОПП та рецензії надали такі потенційні роботодавці: керівник Громадської 
організації «Антинаркотичний молодіжний союз» О.М. Клочок, директор Громадської організації «Харківський 
центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» В.А. Бутенко, керівник Громадської 
організації «Комплексна психологічна допомога», кандидат медичних наук  А.В. Гайдабрус, ФОП В.О. Дейнеко, 
директор Комунального закладу «Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської області» О.Ф. 
Щербаков, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стаді Юєй Плюс» Аль-Аззаві Ехаб, директор 
приватного підприємства «Оптіма форма» О. Андросов, керівник Громадської організації «Центр соціально-
психологічного супроводження «Добробут», кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник А.Л. 
Злотніков, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України 
Національної академії Національної гвардії України, доктор психологічних наук, професор І.І. Приходько, директор 
психологічного центру «Ведара» ФОП О.М. Луценко, керівник «Асоціації дитячих та сімейних психологів України» 
С.А. Красін.
Пропозиції роботодавців та результати опитувань щорічно узагальнюються та аналізуються на засіданнях кафедри у 
процесі коригування ОПП.

- академічна спільнота

У розробці та вдосконаленні ОПП, зокрема переліку компетентностей, результатів навчання, переліку та змісту ОК 
враховувалися зауваження та побажання представників академічної спільноти – науково-педагогічних працівників 
ЗВО з аналогічними ОПП. Пропозиції до змісту ОПП та рецензії надали доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ О.О. Євдокімова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психології 
розвитку особистості Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова З.О. Кіреєва, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 
С.Б. Кузікова, доктор психологічних наук, професор, начальник науково-дослідного центру службово-бойової 
діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України І.І. Приходько, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
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університету ім. В.Г.Короленка К.В. Сєдих, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної 
психології Храківського національного педагогчіного університету ім. Г.С. Сковороди,  К.І. Фоменко.
Пропозиції академічної спільноти щорічно узагальнюються та аналізуються на засіданнях кафедри з метою 
коригування цілей освітньої програми, переліку та змісту освітніх компонентів, результатів навчання.

- інші стейкхолдери

Інтереси та пропозиції інших стейкголдерів враховано у контексті спрямування переліку компетентностей та 
результатів навчання, зазначених в ОПП, на відповідність сучасним тенденціям розвитку вітчизняної та світової 
психологічної науки та практики. Зокрема, у процесі створення та регулярного перегляду ОПП враховувалися 
стратегічні цілі та завдання діяльності Українського союзу психотерапевтів (розвиток сучасних напрямів 
психотерапії), членом якого є гарант ОПП, завідувач кафедри психології та педагогіки А.М. Большакова, Української 
асоціації танцювально-рухової терапії (розвиток арт-терапії та тілесно-орієнтованої терапії); членом якої є доцент 
кафедри О.В. Радько; Асоціацїї професійних психологів м. Харкова (активне залучення здобувачів та молодих 
фахівців до активної практичної діяльності), членами якої є гарант ОПП, завідувач кафедри А.М. Большакова, 
доцент кафедри І.О. Віденєєв, доцент кафедри Т.О. Перевозна; Національної психологічної асоціації –Дивізіону 
«Адиктологія» (психопрофілактування та психотерапія хімічних та нехімічних залежностей), членом якої є старший 
викладач кафедри В.А. Свідовська.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОПП відбивають такі актуальні тенденції розвитку сучасної психології як 
орієнтація на: забезпечення власної духовності та індивідуальності у культуротворчому процесі; визнання 
пріоритетним завданням забезпечення розвитку особистості, здатної до вільної, активної, творчої реалізації 
життєвого шляху; широке визнання концепції життєтворчості як сучасної методології практичної та наукової 
психології; активний розвиток психологічної моделі психотерапії, впровадження у практику надання психологічної 
допомоги методів та методик сучасних психотерапевтичних напрямів; орієнтація на підготовку бакалаврів 
психології для розв’язання професійних завдань в особливих та кризових умовах; значна увага до формування 
саногенного способу мислення та способу життя; тенденція на активне використання в різних формах та напрямах 
психологічної роботи культурно-мистецьків засобів психологічного впливу (арт-терапевтичних методів).
Вимоги сучасного ринку праці у соціокультурній сфері для спеціалістів психологічного профілю відбито у 
програмних результатах навчання які зумовлюють специфіку ОПП: ПР20. Розробляти та реалізовувати 
психопрофілактичні та психокорекційні (індивідуальні та групові) програми засобами культури та мистецтва. 
ПР21.Використовувати засоби культури та мистецтва у процесі психологічного консультування. ПР22.Планувати, 
організовувати та проводити масові соціокультурні заходи просвітницького та психопрофілактичного характеру 
(арт-терапевтичні форуми, фестивалі, майстер-класи).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст:
ХДАК є фундатором підготовки фахівців соціокультурної сфери, які стикаються із специфічними вимогами до 
психічних властивостей людини та зазнають підвищеного ризику розвитку професійного вигоряння і деструкцій 
особистості, отже, гостро постає питання забезпечення соціокультурної сфери кваліфікованими фахівцями із 
надання психологічної допомоги з урахуванням специфіки праці. 
Регіональний контекст:
У східному регіоні України, до якого належить Харківська область, значна частина населення зайнята у 
соціокультурній сфері професійної діяльності. Регіон потребує фахівців, готових до роботи з представниками 
соціокультурної сфери та використання засобів культури та мистецтва у наданні психологічної допомоги.
Формулювання цілей та програмних результатів навчання на ОПП спрямоване на забезпечення соціокультурної 
сфери кваліфікованими фахівцями із надання психологічної допомоги з урахуванням специфіки професійної 
діяльності та професійно-особистісних особливостей фахівців із різних галузей соціокультурної сфери.
Особливістю Харківщини є також географічна близькість до зони проведення ООС, що є безумовним джерелом 
значної кількості стрес факторів як пересічних мешканців Харківської області, так і учасників ООС, внутрішньо 
переміщених осіб та іниших постраждалих внаслідок ведення бойових дій. Отже, регіон потребує значної кількості 
фахівців з надання психологічної допомоги з використанням сучасних ефективних та дбайливих методів та 
технологій, зокрема мистецьких (арт-терапевтичних) засобів психологічного впливу.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час розробки та регулярного перегляду ОПП враховано досвід ЗВО з аналогічними ОПП. Рекомендації та 
поради надавали науково-педагогічні працівники, як беруть участь у розробці та забезпеченні ОПП Психологія у 
таких ЗВО України, як Національна академія Національної гвардії України, Одеський національний університет ім. 
І.І. Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Сумський державний 
педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. 
Сковороди, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет ім. В.Н. 
Каразіна. Ці рекомендації реалізовано в ОПП при створенні переліку обов'язкових освітніх компонентів.
Досвід іноземних ЗВО щодо забезпечення практичного компоненту підготовки було враховано під час ведення 
переговорів про співпрацю, зокрема, академічну мобільність з Універсистетом Бергамо (University of Bergamo / 
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Università degli Studi di Bergamo) (Італія), Університетом Тромсё (UiT Norges arktiske universitet) (Норвегія), 
Университетом Humanitas (Польща).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОПП Психологія у ХДАК дозволяє досягти результатів навчання, затверджених у державному Стандарті 
вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, через відповідність: встановленому обсягу ОПП (240 кредитів ЄКТС), 
нормативному терміну навчання, переліку загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів 
навчання, форм атестації здобувачів, вимогам до системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Основні вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань, умінь та навичок, що увійшли до Стандарту, втілено у 
заявлених в ОПП меті, меті, об'єкті та предметній області діяльності, методам та формам навчання та цінювання, 
переліку загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання. 
Заявлені в ОПП мета, об’єкт, предметна область діяльності, методи та форми викладання та навчання, оцінювання, 
перелік загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання відповідає тим, що зазначені у 
Стандарті. При цьому ОПП має свою своєрідність та особливість.
Структурно-логічна послідовність вивчення освітніх компонентів ОПП дозволяє формувати загальні та професійні 
компетентності бакалавра психології та досягати встановлених програмних результатів навчання.
Ступінь забезпеченості досягнення програмних результатів навчання обґрунтовано матрицями відповідності 
компетентностей та компонент ОПП.
Освітні компоненти ОПП за змістом відповідають сучасним тенденціями вітчизняної й світової психологічної науки 
і практики та вимогам ринку праці у сфері надання психологічних послуг.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Для спеціальності спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено відповідний державний Стандарт вищої освіти (затверджено 
наказом МОН України № 565 від 24.04.2019 р.).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

174

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

66

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОПП Психологія містить цикли підготовки, які відповідають предметній області спеціальності 053 Психологія, 
визначеній у відповідному державному Стандарті вищої освіти. Компоненти ОПП розподілено на два блоки: 1. 
Обов’язкові освітні компоненти (1.1. Гуманітарні та соціально-економічні освітні компоненти (загальним обсягом 21 
кредит) та 1.2. Освітні компоненти професійної і практичної підготовки (153 кредити), практики (17 кредитів), 
курсові роботи (2 кредити); 2. Вибіркові освітні компоненти (2.1. Гуманітарні та соціально-економічні освітні 
компоненти (12 кредитів) та 2.2. Освітні компоненти професійної практичної підготовки (54 кредити).
Предметною областю ОПП є психічні явища, їх виникнення, функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, 
вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в 
основі різних форм психічної активності. Виходячи з цього цілями навчання є: формування наукових уявлень про 
природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування 
психологічних знань в умовах професійної діяльності з надання психологічної допомоги. 
Освітні компоненти професійної підготовки відповідають теоретичному змісту визначеної предметної області, що 
підтверджується змістом навчальних дисциплін, які входять до блоку обов’язкових освітніх компонентів 
професійної і практичної підготовки: «Вступ до спеціальності», «Психологія особистості», «Історія психології», 
«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Основи психологічної практики», «Вікова психологія», 
«Психологія сім'ї», «Психодіагностика», «Педагогічна психологія», «Патопсихологія», «Техніки психологічного 
тренінгу», «Психологія професійних деструкцій», «Психологія девіантної поведінки», «Основи психологічного 
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консультування», «Основи психіатрії», «Організаційна психологія та HR-менеджмент», «Основи психокорекції», 
«Експериментальна психологія», «Спеціальна психологія», «Основи сімейного психологічного консультування», 
«Основи психотерапії», «Психологічний спецпрактикум». 
Дисципліни, які пропонуються для вільного вибору здобувачам вищої освіти для можливості формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, також відповідають предметній області спеціальності. Перелік дисциплін для 
вільного вибору зазначено в ОПП.
На забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 
вищої освіти, відведено 72,5% обсягу ОПП).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Для забезпечення здобувачів можливістю формування власної освітньої траєкторії у ХДАК розроблено відповідні 
процедури: обрання вибіркових дисциплін, обрання установ та організацій для проходження практик, участі у 
програмах академічної мобільності, визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, навчання за 
індивідуальним графіком, вільне обрання тем курсових та кваліфікаційних робіт. Ці процедури затверджено у 
«Положенні про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf), «Положенні про порядок реалізації права 
на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_prpam.pdf), «Положенні про порядок та умови обрання 
здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури вибіркових дисциплін» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_kzv3.pdf), «Положенні про організацію практик 
здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ops.pdf), «Положення про індивідуальний навчальний 
план здобувача вищої освіти Харківської державної академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_inp2.pdf)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін врегульовано у відповідних документах 
ХДАК: «Положенні про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) та «Положенні про порядок та умови 
обрання здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури вибіркових дисциплін» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_kzv3.pdf)
Обсяг вибіркових дисциплін становить 27,5% від загального обсягу ОПП, серед них 22,5 % – вибіркові освітні 
компоненти професійної практичної підготовки.
Вивчення вибіркових дисциплін здійснюється на 2, 3, 4 курсах і проводиться згідно з «Положенням про організацію 
освітнього процесу в ХДАК» та за затвердженим розкладом навчальних занять. 
Право вибору мають усі здобувачі. Починається вибір дисциплін з 2 семестру на наступний навчальний рік.
Кожного року здобувачі знайомляться з переліком вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, 
оприлюдненим на сайті ХДАК (https://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/rozklad/rozklad_d.html). Цей перелік 
містить два блоки: 1. міжфакультетскі дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 2. дисципліни 
професійної практичної підготовки для спеціальності 053 Психологія. Кількість дисциплін та їх обсяг у кредитах 
визначається ОПП та навчальним планом.
Про можливість обрання дисциплін за власним вибором здобувачі дізнаються на зборах та зустрічах з 
адміністрацією факультету, науково-педагогічним складом кафедри, куратором академічної групи. Повідомлення 
про терміни, кількість дисциплін для обрання та порядок здійснення вибору здобувачірегулярно отримують через 
соціальні мережі.
До всіх вибіркових дисциплін складаються анотації. Також для ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом 
дисциплін, запропонованих для вибору, науково-педагогічні працівники кафедри психології та педагогіки 
організовують презентаційні заходи (оглядові лекції, зустрічі зі здобувачами, тематичні повідомлення на офіційних 
сторінках кафедри у соціальних мережах). Обравши із запропонованого переліку ті дисципліни, які їм потрібні, 
здобувачі фіксують результати свого вибору у заяві, яку подають на ім’я декану факультету. Якщо для вивчення 
окремої дисципліни не сформувалася група з мінімальною кількістю здобувачів (10), деканат повідомляє про це 
здобувачів, які її обрали, у цьому разі вони мають обрати іншу дисципліну з тих, для вивчення яких група 
сформована.
Перелік вибіркових дисциплін оновлюється кожного навчального року з урахуванням вимог сучасного ринку праці, 
відгуків та побажань здобувачів, пропозицій інших стейкхолдерів.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітньо-професійна програма передбачає проходження ознайомчої навчальної практики (2 семестр, обсяг – 3 
кредити), виробничої практики «Психодіагностична практика у соціокультурній сфері» (4 семестр, 8 кредитів), 
виробничої практики «Психокорекційна практика у соціокультурній сфері» (6 семестр, 6 кредитів). Загальний обсяг 
практик складає 17 кредитів.
Програми практик спрямовані на набуття компетентностей у сфері надання психологічної допомоги з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку практичної психології та ринку праці. Під час проходження практики здобувачі 
отримують можливість розширення системи професійних контактів та перспектив подальшого працевлаштування.
Здобувач має право самостійно обирати установи та організації для проходження практик згідно «Положення про 
організацію практик здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури» 
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(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ops.pdf), з переліку, який наведено на офіційній 
сторінці кафедри психології та педагогіки (https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/materials/pbp.pdf), також 
здобувач має право проходити практику в установі або організації за власним вибором при наявності на цій базі 
необхідних умов та укладання договору і узгодження програми практики.
Практичну підготовку підсилює функціонування гуртку практичної підготовки здобувачів, який діє згідно з 
відповідним положенням кафедри психології та педагогіки 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/materials/pologen_kgp.pdf).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Специфіка підготовки психолога передбачає формування його соціальних навичок (soft skills) впродовж занять з 
дисциплін професійної підготовки та під час проходження практик.
Складовими системи соціальних навичок випускників є: навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; навички тайм-м менеджменту; здатність вчитися,  бути критичним і самокритичним, приймати 
обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї; навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; 
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства.
Соціальні навички відпрацьовуються через застосування інноваційних освітніх технологій: інтерактивних та 
проблемних лекцій, кейс-методів, проблемних дискусій, моделюючих та психологічних Т-ігор, вправ, у виконання 
спільних проектів, виступів на наукових конференціях, де здобувачі освіти розвивають здатності до активної участі у 
соціальному житті та самопрезентації. 
Розвиток soft skills відбувається під час позааудиторних заходів (майстер-класи, зустрічі, конференції, фестивалі, 
проекти та ін., звіти про які розміщуються на офіційній сторінці кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html) та офіційних сторінках кафедри у соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг окремих освітніх компонент визначається у «Положенні про організацію освітнього процесу в Харківській 
державній академії культури » (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf), згідно з 
яким навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача, регламентується навчальним планом та 
становить в середньому від 1/2 до 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача, відведеного для вивчення 
певного освітнього компоненту. 
Облік навчальної роботи здобувачів здійснюється у кредитах ЄКТС, обсяг кредиту ЄКТС становить 30 академічних 
годин. На навчальний рік відводиться 60 кредитів, на семестр – 30 кредитів ЄКТС.
Обсяг ОПП становить 240 кредитів ЄКТС.
Розподіл аудиторних годин відбувається з огляду на їх зміст та місце у забезпеченні певних результатів навчання. З 
професійних освітніх компонентів від 1/3 до 2/3 аудиторних годин планується на семінарські та практичні заняття. 
З урахуванням визначеного обсягу самостійної роботи під час розробки робочих програм викладачі планують 
завдання та форми самостійного вивчення певних тем. Коригування відбувається з огляду на якість виконаних робіт 
під час безпосереднього спілкування викладачів та здобувачів. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За даною ОПП підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://www.ic.ac.kharkov.ua/priym_kom/pravila/pravila.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ на ОПП  здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО, затверджених 
МОН, та Правил прийому до ХДАК. Форма вступних іспитів і порядок їх проведення затверджуються у Правилах 
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прийому. Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох 
конкурсних предметів. У 2020-2021 н.р. (на контрактну форму) це: українська мова та література, історія України, 
іноземна мова або біологія (за вибором абітурієнта). 
Особливості ОПП відбито також у «Програмі вступного іспиту з дисципліни Психологія, з якої не проводиться 
зовнішнє незалежне оцінювання, для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія для осіб, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план», «Програмі вступного іспиту з дисципліни 
Психологія, з якої не проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 053 Психологія для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста». На конкурсній основі приймаються особи, які здобули середню освіту та мають диплом молодшого 
спеціаліста, успішно виконали навчальний план не менше одного року за іншою ОПП першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, здобули вищу освіту першого або другого рівня за іншою спеціальністю. Прийом вступних 
екзаменів здійснюється предметними комісіями, які призначаються ректором ХДАК.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються документами: «Положення про організацію 
освітнього процесу в Харківській державній академії культури», 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf); «Положенням про порядок реалізації права 
на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури», 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_prpam.pdf), «Положення про порядок визначення 
академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Харківській державній 
академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvar2.pdf). Процедура визнання 
передбачає надання здобувачем академічної довідки про обсяг і перелік дисциплін, які зараховані в іншому ЗВО. 
Академія здійснює обчислення балів/оцінок вступника і встановлює мінімально необхідне для вступу значення 
кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Під час переведення 
до Академії враховується академічна різниця. Фахівцем деканату формується перелік дисциплін для 
перезарахування, перескладання або складання. Перелік затверджується деканом та узгоджується з гарантом ОПП. 
Деканатом факультету визначається термін складання визначених дисциплін. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У 2020-2021 н.р. на ОПП на основі визнання попередніх результатів навчання були прийняті на другий курс 
здобувачки К. Немченко та Є. Власова, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 
спеціальністю Музичне мистецтво, закінчивши Харківське музичне училище ім. М. М. Лятошинського (наказ про 
зарахування № 442с від 05.09.2020 р.). У 2018-2019 н.р. на ОПП на основі визнання попередніх результатів 
навчання, отриманих у результаті закінчення 2 курсу навчання за спеціальністю 053 Психологія в Українській 
інженерно-педагогічній академії на другий курс був поновлений здобувач Р. Глущенко (наказ про поновлення № 
564 с від 31.08.2018 р.).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті передбачені «Положенням про 
порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у ХДАК» 
(http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvar.pdf). 
На кафедрі психології та педагогіки активно проводиться діяльність з організації професійних тренінгів, майстер-
класів, відкритих лекцій, семінарів, вебінарів, які проводяться викладачами групи забезпечення спеціальності, 
представниками академічної спільноти з інших ЗВО та професіоналами психологічної галузі. 
Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за даною ОПП визначений у 
відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури», 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) та «Положенням кафедри психології та 
педагогіки про методи навчання, методи оцінювання та контролю результатів навчання, та порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті на освітньо-професійній програмі 
Психологія» (https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/materials/pologen_kmn.pdf), яким передбачена можливість 
часткового перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – визнання набутих у 
неформальній освіті результатів як часткових результатів вивчення навчальної дисципліни - отримання до 10 % (до 
10 балів) від макисмальної кількості  балів та в її межах (в межах 100 балів) за рішенням кафедри.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

У 2020-2021 н.р. за відповідними заявами здобувачів вищої освіти, які взяли активну участь у заходах неформальної 
освіти, організованих кафедрою психології та педагогіки (відкритих лекціях, тренінгах, майстер-класах, вебінарах, 
на підставі рішення кафедри було додано додаткових балів за вивчення тем дисциплін, які за змістом відповідали 
змісту проведених заходів:
здобувачам, які навчаються на 4 курсі А. Акчуріній, М. Басалкевич, А. Вільковській, Т. Калмиковій, В. Танцюрі 
додано додаткових балів за вивчення вибіркової дисципліни «Аддиктологія з основами наркології»;
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здобувачам, які навчаються на 3 курсі М. Безрук, А. Потикун, К. Шуляк, П. Павлову, Г. Самохваловій, В. Непран, В 
Галкіній додано додаткових балів за вивчення дисципліни «Основи психологічного консультування», А. Потикун 
додано додаткових балів за вивчення дисципліни «Психологія професійних деструкцій»;
здобувачам, які навчаються на 2 курсі: А. Затулі, Д. Миколаєнко, Е. Балашовій, І. Стезенко, К. Немченко, Є. Власовій 
додано додаткових балів за вивчення дисципліни «Соціальна психологія»;
здобувачам, які навчаються на 1 курсі: А. Степанян, А. Олексенко, А. Путько, Д. Наумовій, В. Пелиху, В. Кіріченко 
додано додаткових балів за вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Харківській державній академії культури» ((https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) 
та уточнюються відповідним положанням кафедри.
Основними формами організації освітнього процесу на ОПП Психологія є аудиторна та самостійна робота 
здобувачів освіти. Аудиторна робота передбачає лекції, практичні та семінарські заняття, які проводяться із 
застосуванням мультимедійних технологій. Серед інноваційних методів ведення лекцій перевага надається 
проблемним лекціям, інтерактивним лекціям-дискусіям, лекціям ілюстраціям та демонстраціям. Під час 
семінарських занять використовуються проблемні дискусії, командна робота над проектами, розв’язання кейсів. 
Практичні заняття передбачають застосування методів, які моделюють функції професійної діяльності психолога: 
моделюючі ігри, психологічні настільні Т-ігри, елементи соціально-психологічного тренінгу, елементи 
психологічного консультування, вправи, майстер-класи. На офіційних сторінках кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html) та офіційних сторінках кафедри у соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/) представлено фото-звіти з деяких таких занять.
Форми та методів навчання для кожного освітнього компоненту зазначені у силабусах.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Випускова кафедра регулярно проводить опитування здобувачів освіти у формі зустрічей, круглих столів, групових 
та індивідуальних співбесід, анкетування щодо ступеня відповідності їх очікувань від навчання на ОПП. 
Представники академічних груп беруть участь у засіданнях випускової кафедри. За результатами опитувань 
здобувачів та кафедральних обговорень вносяться корективи до змісту та структури ОПП, робочих навчальних 
планів на силабусів навчальних дисциплін. 
Внаслідок побажань здобувачів до обов’язкових освітніх компонент професійної підготовки було додано дисципліну 
«Основи сімейного психологічного консультування». Внесено доповнення у перелік вибіркових дисциплін.
На основі врахування пропозицій здобувачів було припинено практику обрання вибіркових дисциплін для 1 курсу 
через утруднення здобувачів у здійсненні вибору на цьому етапі здобуття освіти.
З урахуванням побажань здобувачів відбувається оновлення форм та методів навчання з акцентом на практичну 
підготовку. 
Регулярне отримання зворотного зв’язку від здобувачів надає можливість для системної роботи з перегляду ОПП, 
що сприяє підвищенню ефективності формування загальних та професійних компетентностей здобувачів, 
досягнення програмних результатів навчання.
Чергове опитування здобувачів проведене перед початком зимової сесії 2020-2021 н.р. 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp_a.html), свідчить про високий рівень задоволеності здобувачів 
методами викладання дисциплін, викладачами, процедурами оцінювання результатів та здобуттям освіти на ОПП 
взагалі.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Зміст та перелік дисциплін, що викладаються, відображає парадигмальне різноманіття та плюралізм науково 
обґрунтованих точок зору та практичних підходів, притаманних сучасній психологічній науці та практиці, що 
дозволяє здобувачам вільно формувати свій професійний світогляд. Здобувачі мають можливість вільно обрати 
теми наукових досліджень, курсових робіт наукових статей, кваліфікаційної роботи, обирати наукових керівників. І 
викладачі, і здобувачі можуть вільно висловлювати власну думку в толерантному діалозі. Все це сприяє 
усвідомленню як права особи на власні погляди, так і обов’язку враховувати погляди інших. Принципи академічної 
свободи також реалізовано у процесі оцінювання відповідей здобувачів – оцінюється логічність, послідовність та 
аргументованість викладу, а не ступінь відповідності поглядам викладача. Здобувачі освіти вільно обирають теми 
досліджень під час виконання курсових та кваліфікаційної роботи, теми власних проектів для майстер-класів та 
практико орієнтованих зустрічей зі здобувачами вищої освіти інших ЗВО, форми позааудиторної активності, серед 
тих, що пропонуються. Відповідність методів навчання і викладання на ОПП Психологія принципам академічної 
свободи забезпечується нормативними документами ЗВО, зокрема Статутом Харківської державної академії 
культури https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/statut/statut.html) а також «Положенням про організацію освітнього 
процесу в Харківській державній академії культури» 
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(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів доводиться до відома учасників освітнього процесу за наступною системою: на сайті 
ХДАК розміщено освітньо-професійну програму та силабуси дисциплін, з якими здобувач має можливість 
ознайомитись у зручний для нього час. Силабуси з освітніх компонентів розміщено у цифровому репозиторії ХДАК, 
на сторінках GoogleClass та на офіційній сторінці випускової кафедри 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp_s.html). Навчально-методичні комплекси з освітніх компонент 
розміщено у цифровому репозиторії ХДАК, на сторінках GoogleClass. Кожний викладач під час першої (вступної) 
лекції, знайомить здобувачів з метою вивчення ними освітнього компоненту, порядком та критеріями оцінювання 
результатів навчання. Більш детальну інформацію здобувачі  отримують під час консультацій з викладачами, графік 
яких повідомляється здобувачам та оприлюднюється на стенді випускової кафедри. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчальної та наукової діяльності здійснюється відповідно «Положення про організацію освітнього 
процесу в Харківській державній академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf)
Більшість освітніх компонентів ОПП містить завдання проєктного, дослідницького або творчого характеру. На ОПП 
здобувачі виконують дві курсові роботи, у змісті яких присутні елементи наукової діяльності у відповідності до 
переліку спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання. Курсові роботи передбачають різні 
рівні самостійності та творчості: менший на другому курсі (теоретична робота із соціальної психологія), більший – 
на третьому (робота з емпіричною частиною з експериментальної психології). Здобувачі обирають тему курсового 
дослідження самостійно. Однією з форм атестації здобувачів на ОПП є написання та захист кваліфікаційної роботи з 
обов’язковим проведенням фахового наукового дослідження. Викладачі кафедри надають консультації здобувачам у 
процесі самостійної підготовки наукової роботи.
Здобувачі вищої освіти мають можливість займатися у науковому гуртку, який функціонує на випусковій кафедрі 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/materials/pologen_ngz.pdf). Керівником гуртка є доцент кафедри, 
кандидат психологічних наук О.В. Радько.
Напрямки наукових досліджень здобувачів вищої освіти співпадають у цілому з науковою темою дослідження 
кафедри «Особистісні та когнітивні фактори психічного благополуччя та повноцінного функціонування людини». 
Здобувачі вищої освіти залучаються до виконання наукової теми кафедри.
Результатами поєднання навчальної та наукової діяльності є участь здобувачів вищої освіти у наукових 
конференціях. Апробацією результатів навчально-дослідницької діяльності є наукові публікації тез доповідей у 
збірниках матеріалів конференцій. Здобувачі мають можливість брати участь у  науковій конференцій студентів, 
аспірантів та молодих вчених, яка регулярно проводиться в Академії.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів здійснюється в межах системи внутрішнього забезпечення якості освітнього 
процесу в ХДАК. Система внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу базується на Законі України «Про 
вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII (зі змінами) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і 
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ 
ISO 9001:2009. Система забезпечення якості освітнього процесу передбачає удосконалення планування освітньої 
діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд ОПП. 
Зміст освітніх компонент, їх джерельне забезпечення оновлюються викладачами щорічно з урахуванням 
результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, побажань і зауважень, отриманих 
від здобувачів освіти та інших стейкголдерів.
Так, з переліку обов’язкових освітніх компонентів професійної і практичної підготовки було вилучено дисципліни 
«Організаційна психологія», «Клінічна психологія», «Математична статистика та математичні методи в психології», 
«Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології», «Правове регулювання професійної 
психологічної діяльності»; додано дисципліни «Організаційна психологія та HR-менеджмент», «Патопсихологія», 
«Психологія професійних деструкцій», «Психологія девіантної поведінки», «Основи психіатрії», «Спеціальна 
психологія», «Основи сімейного психологічного консультування», «Основи психотерапії». До змісту дисципліни 
«соціальна психологія» додано тему «Соціально-психологічні проблеми міжкультурної адаптації та комунікації» До 
змісту дисципліни «Основи сімейного психологічного консультування» тему «Психологічне консультування сім’ї, 
яка виховує дитину з особливими потребами».
Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у міжнародних конференціях та майстер-
класах, провадять власну дослідницьку діяльність, результати якої втілюються у змісті дисциплін, які вони 
викладають. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності Академії регулюється відповідним положенням 
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(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/si20.pdf).
Договор про співпрацю укладено з Университетом Humanitas (Польща). У межах цього договору відбулося навчання 
на тренінгу «Education & Career & Saccess». 
Гарант ОПП А.М. Большакова та доцент кафедри О.В. Радько пройшли стажування «Methodology for interdisciplinary 
research in the social and behavioral sciences» (Glasgow, Scotland. Certificate School of Social and Behavioral Sciences).
Проводяться практико зорієнтовані  зустрічі з іноземними здобувачами. На офіційних сторінках кафедри на сайті 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html) та сторінках у мережах Facebook та Instagram представлено 
фото-звіти з деяких таких заходів.
За участю кафедри подано заявки до участі в Erasmus+:
1. «Development, approbation and adaptation of tools and methods for social and psychological integration of international 
students into the european socio-cultural space», Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education, Form ID: 
KA203-531B5957 
2. «Cross-cultural and social-psychological support for educational migrants in the socio-cultural space in the country of 
residence», Erasmus+ KA205 - Strategic Partnerships for youth, Form ID: KA205-8B0579AB 
3. «Development of personal competitiveness of educational migrants in the cross-cultural space of the host country: 
European practice» Erasmus+ KA205: Strategic Partnerships for youth) ID: KA205-2CA15766.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів, критерії оцінювання результатів навчання та порядок зарахування результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього 
процесу в Харківській державній академії культури» 
https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf), «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_svzyod3.pdf), «Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій у Харківській державній академії культури» 
(http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen.html), «Положення кафедри психології та педагогіки про 
методи навчання, методи оцінювання та контролю результатів навчання, та порядок визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті на освітньо-професійній програмі Психологія».
Види та форми контрольних заходів, критерії оцінювання чітко сформульовані в силабусах навчальних дисциплін, 
якими здобувачі вищої освіти забезпечуються на початку кожного семестру перед вивченням відповідних 
дисциплін. Критерії оцінювання чітко сформульовані у силабусах навчальних дисциплін. 
Основними видами підсумкових контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОПП є заліки та екзамени. 
Вибір підсумкових форм контрольних заходів відбувається на етапі розроблення ОПП та навчального плану: освітні 
компоненти, результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком, освітні 
компоненти більш теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом. Заліки та екзамени можуть 
проходити як у формі усних відповідей на питання екзаменаційних білетів, так і в письмових формах (тестування, 
есе-роздуми). Наявність засобів оцінювання (питань до заліків та екзаменів) є обов’язковою складовою навчально-
методичного комплексу з кожної навчальної дисципліни. Ці питання складено таким чином, щоб перевірити рівень 
сформованості програмних результатів навчання, які з кожної дисципліни формулюються так, щоб бути 
конкретними, досяжними і вимірюваними.
Основними формами поточних заходів контролю результатів навчання є опитування, відповідь під час семінару;  
виконання практичного завдання; презентація майстер-класу; участь у діловій (моделюючій / психологічній) грі; 
виконання вправи; розв’язання проблемної ситуації; письмове опитування; есе-рефлексія; виступ з рефератом; 
виступ з презентацією; виконання індивідуального проекту; оцінка результатів неформальної освіти.
Курси лекцій або навчальні посібники з кожної навчальної дисципліни, як і методичні вказівки до самостійної 
роботи передбачають питання для самоконтролю з кожної теми, які дозволяють здобувачам перевіряти рівень 
засвоєння знань протягом навчального семестру. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми поточних та підсумкових контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень 
уточнюється та доводиться до відома здобувачів вищої таким чином: по-перше, інформація міститься у силабусах , 
розміщених на офіційній сторінці кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp_s.html), за умов дистанційного навчання — на сторінці 
відповідної дисципліни у GoogleClass, по-друге, на першому занятті з кожної дисциплін викладач повідомляє та 
пояснює форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень з усіма вимогами та 
процедурами.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії наведено в силабусах дисциплін, які розміщено у 
відкритому доступі на офіційній сторінці кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp_s.html), за умов дистанційного навчання - на сторінці 
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відповідної дисципліни у GoogleClass. Більш детальну інформацію та пояснення здобувачі освіти отримують на 
першому занятті з дисципліни та під час консультацій з викладачами. Незрозумілі моменти здобувачі також можуть 
з’ясувати на передекзаменаційних консультаціях.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти на ОПП Психологія визначено відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: атестація здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Основними нормативними документами, що регламентують загальні вимоги щодо видів, форм контрольних заходів 
та засобів їх здійснення є «Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії 
культури» (https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) та «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_svzyod3.pdf). Конкретизацією цих документів є 
«Положення кафедри психології та педагогіки про оцінювання результатів навчання у межах освітніх компонент 
ОПП Психологія та зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/materials/pologen_kmn.pdf).
Уся нормативно-правова документація ХДАК є у відкритому доступі для вільного ознайомлення здобувачів 
(http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen.html). Зміст, обсяг, структура, форми контрольних заходів, 
система і критерії оцінювання кожної конкретної навчальної дисципліни затверджуються на засіданні відповідної 
кафедри та описуютьс у силабусах. На початку навчального семестру викладач ознайомлює здобувачів зі змістом, 
структурою, формами контрольних заходів, системою і критеріями оцінювання із залученням конкретних прикладів 
виконання завдань.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів у ХДАК забезпечується насамперед усталеною студентоцентрованою корпоративною 
культурою з відповідною системою цінностей та традицій, згідно яким плекається повага до особистості кожної 
людини, та неприйнятним є утискання та переслідування здобувачів освіти у різних його формах. Система 
оцінювання успішності навчання дозволяє здобувачеві отримувати бали за виконані протягом семестру завдання, їх 
кількість оголошується відкрито, у здобувача є можливість обговорювати оцінки з викладачем. 
У разі непогодження здобувача вищої освіти із оцінкою, отриманою під час підсумкового контролю, він має право 
звернутися до апеляційної комісії у день оголошення результатів оцінювання відповідно «Положення про політику і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній 
академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf).
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачають, що суб’єкти освітнього процесу мають 
уникати  конфліктів, які виникають як результат особистих стосунків; співробітники Академії не можуть приймати 
ніяких видів вдячності, що впливатимуть на ухвалення рішень. У разі виникнення конфлікту інтересів здобувач або 
співробітник академії має можливість надати скаргу з метою виправлення ситуації на ім’я ректора Академії або 
через Скриньку довіри.
На сьогодні випадків застосування відповідних процедур щодо вирішення конфліктних ситуацій на ОПП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів врегульовано «Положенням про організацію освітнього 
процесу в ХДАК» (https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) та «Положенням про 
порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_laz.pdf) передбачена можливість перескладання 
підсумкового контролю у разі отримання незадовільної оцінки, але не більше двох разів: перший раз – викладачеві 
дисципліни, з якої виникла заборгованість, другий – комісії, яка створюється деканом. Повторне перескладання 
здійснюється поза межами заліково-екзаменаційної сесії, як правило в канікулярний період. Відмова студента 
виконувати вимоги контрольного заходу атестується як незадовільна відповідь. Студенти, які не з’явились на 
проходження контрольного заходу без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 
У 2020/2021 н.р. процедури повторного проходження контрольних заходів застосовано при отриманні 
незадовільних оцінок: здобувачка 2 курсу К. Латиш повторно склала екзамен з дисципліни «Психодіагностика» на 
оцінку «задовільно», здобувачка 2 курсу М. Прищепа - екзамени з дисциплін «Загальна психологія» та 
«Психодіагностика» («задовільно»), здобувачка 3 курсу К. Бідна - екзамен з дисципліни «Основи психологічного 
консультування» («задовільно»), здобувач 3 курсу М. Гончарук - екзамен з дисципліни «Психологія професійних 
деструкцій» («задовільно»).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів встановлено «Положенням про 
організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf) і «Положенням про політику і процедури 
вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf). За порядком, встановленим цими 
положеннями, здобувач вищої освіти, незадоволений отриманою оцінкою, у день екзамену (заліку) подає заяву на 
ім'я ректора Академії, яку візує завідувач випускової кафедри, декан факультету та проректор з навчальної роботи.  
За фактом заяви створюється апеляційна комісія (склад якої формується в залежності від конкретної ситуації), яка 
проводить повторний усний екзамен (залік), або повторно розглядають роботу при письмовій формі екзамену 
(заліку). Результати розгляду одразу повідомляють здобувачу. 
На сьогодні приклади застосування цієї процедури на ОПП відсутні.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

У ХДАК розроблено та затверджено нормативні документи, що описують політику, стандарти і процедури 
дотримання академічної доброчесності, розкривають настанови та цінності, регламентують процедури дотримання 
академічної доброчесності: «Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» 
((https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pokazniki/pokazniki/kodeks.pdf), «Положення про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях науково-педагогічних працівників і здобувачів 
вищої освіти Харківської державної академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_szap20.pdf), «Положення про політику і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній 
академії культури» (https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf), «Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії 
культури» (https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_svzyod3.pdf), які є у загальному доступі 
на сайті ХДАК. Система запобігання та виявлення плагіату поширюється на наукові та навчальні праці науково-
педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти. Усі підготовлені до захисту кваліфікаційні роботи обов’язково 
перевіряються на відсутність академічного плагіату. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

ХДАК укладено угоду про співпрацю з українською компанією, що пропонує сервіс перевірки наукових робіт на 
плагіат – «Unicheck» (спеціалізована для перевірки дисертацій та авторефератів) та польською компанією Plagiat.pl 
– розробником антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism.com (інструмент перевірки текстових документів, 
включаючи бакалаврські, магістерські роботи тощо).  Програма має здатність виявляти приховані символи у тексті, 
заміну символів кирилиці латиницею. Порівняння досліджуваної роботи відбувається як із Інтернет-ресурсами, так і 
з базами університетів, які уже співпрацюють із компанією Plagiat.pl, при захищеності даних обох сторін. Бази 
даних, які індексуються: Wolters Kluwer, Pubmed, Paperity.org, НБУВ, бази даних 350 університетів всього світу. На 
плагіат перевіряються наукові роботи, що подаються до друку (статті, тези) та кваліфікаційні роботи здобувачів. 
Процедура перевірки кваліфікаційної роботи на плагіат полягає в наступному: здобувач пише заяву про перевірку 
своєї роботи, надсилає електронну версію до сектору автоматизації бібліотеки ХДАК, результати перевірки 
надсилаються як здобувачеві, так і керівникові електронною поштою. Незадовільною вважається унікальність при 
менш, ніж 70 % унікальності – робота підлягає доопрацюванню та повторній перевірці. Про порядок перевірки 
кваліфікаційної роботи на плагіат здобувача інформує керівник.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності в ХДАК є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти у ХДАК, яка передбачає комплекс заходів: а) із формування етики, яка не сприймає 
академічну нечесність і передбачає покарання за недотримання норм доброчесності; б) створення умов, що 
унеможливлюють академічний плагіат; в) виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, 
дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях, магістерських, дипломних й інших видах робіт; г) ознайомлення 
членів академічної громади з положеннями «Кодексу» та наслідками вчинення порушень, що ним передбачені; д) 
притягнення до відповідальності за академічний плагіат усіх учасників науково-освітнього процесу; е) забезпечення 
доступу кожному учаснику освітнього процесу до всіх нормативно-правових документів академії. Розгляд питань 
дотримання академічної доброчесності серед здобувачів відбувається під час вивчення дисциплін «Вступ до 
спеціальності», «Ділова українська мова за професійним спрямуванням», «Експериментальна психологія», 
проведення зборів академічних груп з кураторами, у процесі підготовки здобувачами наукових робіт, на 
методологічних семінарах, майстер-класах, заходах з підвищення педагогічної майстерності тощо. Також 
популяризація академічної доброчесності здобувачів проводиться викладачами кафедри в рамках викладання 
інших навчальних дисциплін, керівництва курсовими та бакалаврськими роботами. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Згідно «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях 
науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_szap.pdf) виявлення фактів академічного плагіату 
(компіляцій) у здобувачів вищої освіти, є підставою для притягнення їх до академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольною роботою, екзамену, заліку тощо); повторне проходження відповідного 
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освітнього компоненту освітньої програми; відрахування з ХДАК; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
пільг з оплати навчання тощо. Автор роботи, яка отримала незадовільну оцінку під час перевірки, має право на 
апеляцію, що розглядається комісією в окреслені нормативними документами терміни. Випадків порушення 
академічної доброчесності серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Психологія виявлено 
не було, зокрема через те, що захист бакалаврських робіт планується вперше цього навчального року, відповідно до 
навчального плану.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

У результаті конкурсного добору до складу науково-педагогічних працівників входять ті, які мають  кваліфікацію 
відповідно до спеціальності, яка підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної 
спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 
за відповідною спеціальністю за не менш як 4 пунктами з п. 30 Ліцензійних умов. Добір викладачів для 
забезпечення ОПП здійснюється у відповідності до «Положення про конкурсний відбір та призначення на посади 
науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pkv.pdf). Цим положенням зокрема 
регламентовано критерії відбору претендентів на відповідні посади на засадах законності, відкритості, гласності, із 
дотриманням рівності прав як претендентів, так і членів конкурсних комісій.
Оцінка професійності здійснюється шляхом інтерв'ю та вивчення документів, наданих претендентами. За 
результатами кафедра затверджує висновок та передає його на розгляд конкурсної комісії. Вибори  викладачів на 
вакантні посади відбуваються на засіданні Вченої ради ХДАК таємним голосуванням. При повторному проходженні 
конкурсу враховуються результати освітньої, наукової, практичної діяльності викладача; беруться до уваги 
результати опитування здобувачів вищої освіти (https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp_a.html) та 
враховується думка гаранта ОПП, членів робочої групи ОПП, завідувача кафедри.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Кафедра залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОПП: у якості експертів, учасників 
обговорення ОПП, рецензентів освітніх компонентів, запрошених викладачів. 
Роботодавці, які надали рецензії на ОПП, регулярно беруть участь у засіданнях випускової кафедри, круглих столах, 
фестивалях, конференціях.
Керівник Громадської організації «Антинаркотичний молодіжний союз» О.М. Клочок, керівник Громадської 
організації «Комплексна психологічна допомога», кандидат медичних наук А.В. Гайдабрус, начальник науково-
дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної 
гвардії України, доктор психологічних наук, професор І.І. Приходько, директор психологічного центру «Ведара» 
ФОП О.М. Луценко, керівник «Асоціації дитячих та сімейних психологів України» С.А. Красін проводили 
просвітницькі заходи на ОПП, фото-звіти про які є на офіційній сторінці кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html) та офіційних сторінках кафедри у соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Викладачі ОПП є провідними фахівцями у психологічній галузі.
Гарант освітньої програми, завідувач випускової кафедри, доктор психологічних наук, професор А.М. Большакова є  
членом Українського союзу психотерапевтів та Асоціацій практичних психологів м. Харкова, сертифікованим 
консультантом у методі Позитивної психохотерапії, сертифікованим арт-терапевтом; доцент випускової кафедри 
кандидат психологічних наук, доцент І.О. Віденєєв є членом Асоціацій практичних психологів м. Харкова; доцент 
випускової кафедри кандидат психологічних наук, доцент Т.О. Перевозна є членом Асоціації практичних психологів 
Харкова, має 23-річний стаж роботи на посаді медичного психолога та психолога-судового експерта; доцент 
випускової кафедри кандидат психологічних наук О.В. Радько є сертифікованим танцювально-руховим терапевтом, 
членом Української асоціації танцювально-рухової терапії та має значний досвід приватної практики з 
психологічного консультування. Потенційний роботодавець, керівник Громадської організації «Комплексна 
психологічна допомога», кандидат медичних наук А.В. Гайдабрус у 2020/2021 н.р. є запрошеним викладачем на 
посаді старшого викладача випускової кафедри (вибіркова дисципліна «Аддиктологія та основи наркології). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ХДАК здійснює інституційну підтримку апробації та публікування результатів наукових досліджень шляхом 
видання фахових збірок «Культура України» та «Вісник ХДАК», проведення щорічної міжнародної наукової 
конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», рецензуванням та 
рекомендацією до друку монографій, підручників та навчальних посібників. У ХДАК функціонує репозитарій 
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(http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/) – повнотекстова база даних праць професорсько-викладацького складу, 
аспірантів, студентів, співробітників академії; надається безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз 
даних Scopus та Web of Science відповідно до наказу МОН України від 19.09.2017 р. № 1286; доступ до 
повнотекстових ресурсів порталу Springer Link (http://link.springer.com), а саме: журналів Springer 1997–2020 рр. та 
електронних книг Springer 2017 р. Професорсько-викладацький склад кафедри психології та педагогіки кожний рік 
здійснює підвищення кваліфікації за сприянням Центру безперервної освіти ХДАК. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Кафедра та Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку здійснюють моніторинг щодо реалізації 
викладачами інноваційних методів навчання. Розвиток викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників забезпечує діяльність Школи педагогічної майстерності, яка дозволяє обмінюватися досвідом між 
викладачами та сприяє ознайомленню з новими технологіями організації та реалізації освітнього процесу. 
Відбувається планове підвищення кваліфікації викладачів у закладах вищої освіти Харкова, інших міст України та 
інших освітніх організаціях, яке регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників Харківської державної академії культури» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pkp1.pdf).
За сприянням Академії гарант освітньої програми, завідувач випускової кафедри А.М. Большакова та доцент 
кафедри О.В. Радько пройшли стажування «Methodology for interdisciplinary research in the social and behavioral 
sciences» (Glasgow, Scotland. Internship Certificate School of Social and Behavioral Sciences № SBS/21/18UA 6 February 
2021), усі викладачі кафедри пройшли навчання на тренінгу «Education & Career & Saccess» (University HUMANITAS, 
Poland).
За підсумками роботи протягом календарного року здійснюється преміювання викладачів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Інформація про матеріально-технічні ресурси, інфраструктуру, рівень забезпеченості приміщеннями навчального 
призначення, а також про розподіл фінансів, використання та оновлення матеріально-технічної бази ЗВО міститься 
у щорічних звітах про діяльність ХДАК (http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pokazniki/pokazniki.html). 
Інформація щодо фінансових ресурсів, які забезпечують досягнення визначених ОПП цілей та програмних 
результатів навчання, балансі та звіти про надходження та використання коштів представлено на сайті ХДАК: 
http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/buhgalter/buhgalter.html.
Матеріально-технічна база ХДАК відповідає чинним вимогам щодо підготовки здобувачів вищої освіти.
Освітній процес здійснюється в комп’ютерних аудиторіях та аудиторіях, обладнаних мультимедійним 
устаткуванням.
Бібліотека із загальним фондом 306,2 тис. примірників має 112 посадочних місць. З 2016 р. бібліотека приєднана до 
інноваційного проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова», що дає можливість використання 
викладачами та здобувачами бібліотечних фондів та електронних ресурсів 26-ти бібліотек провідних університетів 
Харкова. 
Здобувачі освіти мають можливість безкоштовного користування Інтернет-ресурсами у приміщеннях академії та на 
прилеглій території (вільний одночасний доступ до мережі Wi-Fi забезпечено необмеженій кількості здобувачів).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, що створене у ХДАК, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти на 
ОПП завдяки відповідному кадровому, інформаційному та матеріально-технічному забезпеченню. Положення та 
інші нормативні документи ХДАК розроблено у відповідності до принципів студентоцентризму. Створенню 
комфортного освітнього середовища сприяє налагоджена система комунікації зі здобувачами. Регулярно 
проводяться опитування здобувачів: анонімне анкетування, особисті бесіди, регулярні кураторські години, збори 
академічних груп за участю куратора та завідувача випускової кафедри, засідання випускової кафедри за участю 
представників академічних груп та студентського самоврядування. Результати вивчення відгуків та пропозицій 
здобувачів розглядаються на засіданнях випускової кафедри, ради факультету, вченої ради Академії та втілюються у 
відповідних рішеннях.
Здобувачам вищої освіти забезпечено вільний доступ до навчальної літератури, монографій, періодичних видань, 
збірників наукових праць, які представлені у друкованому та електронному вигляді. Для спрощення та прискорення 
доступу до інформаційних ресурсів на сайті бібліотеки працює електронний каталог (http://lib-hdak.in.ua/electronic-
catalog.html). 
Здобувачі мають можливість займатися спортом у секціях ХДАК, користуватися тренажерним залом та спортивним 
інвентарем для збереження фізичного здоров’я. На території академії функціонує їдальня.
Для проведення наукових, мистецьких, просвітницьких та інших заходів в Академії призначені велика та мала 
актові зали. 
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Заходи забезпечення безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти встановлено 
«Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у 
Харківській державній академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_orop.pdf), в 
якому описано функції та обов’язки посадових осіб, правила та процедури щодо гарантування безпечності освітнього 
середовища. 
З учасниками освітнього процесу проводяться первинний, позаплановий, цільовий інструктажі, профілактична 
робота щодо запобігання травматизму та дотримання вимог особистої безпеки у побуті. 
Навчальні приміщення відповідають дієвим будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, 
чинним нормам з охорони праці. 
Гуртожитки забезпечені необхідними для комфортного та безпечного проживання приміщеннями та обладнанням. 
Медичне обслуговування студентів проводиться в медичному пункті академії та у міській студентській поліклініці. 
Щорічно проводяться флюорографічні обстеження та планові медичні огляди.
Збереження психічного благополуччя здобувачів забезпечується доброзичливою атмосферою, дотриманням 
принципів гуманізму, моралі, етики, толерантності, студентоцентризму. У разі виникнення психологічних проблем 
здобувачі мають змогу звернутися за психологічною підтримкою. Принципи та порядок надання психологічної 
підтримки встановлено у відповідному положенні ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppz1.pdf).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня допомога реалізується через адміністративні та навчальні підрозділи ЗВО шляхом забезпечення 
теоретичної, методичної і практичної складових ОПП і передбачає відповідність навчально-методичного 
забезпечення її цілям і завданням. 
Організаційна допомога полягає в створенні умов для ефективної реалізації мети ОПП; забезпечення порядку та 
процедур планування й реалізації освітнього процесу, наявності інструментів розв’язання конфліктних ситуацій та 
реагування на порушення прав учасників освітнього процесу, здійсненні моніторингу якості освіти. 
Консультативна допомога передбачає забезпечення можливості отримання консультацій для задоволення освітніх 
та соціальних потреб студентів. 
Механізми інформаційної підтримки реалізовано через забезпечення здобувачам доступу до сайту академії та 
структурних підрозділів, отримання інформації щодо графіку навчального процесу, розкладу занять і консультацій; 
позааудиторних заходів, рішень засідань випускової кафедри, ради факультету, засідань Вченої радиАкадемії. 
Здобувачі мають вільний доступ до баз даних, які містять підручники, посібники, конспекти лекцій, монографії, 
періодичні видання, збірники наукових праць. 
Соціальна підтримка передбачає сприяння успішній соціальній адаптації студентів за рахунок забезпечення потреб 
у фізичному та психологічному комфорті, надання можливості проживання у гуртожитку, створення умов для 
повноцінного харчування, організації оздоровлення та відпочинку, вирішення конфліктних ситуацій. За умов 
виникнення соціально-психологічних проблем, які перешкоджають навчанню, науковій діяльності, особистісній 
самореалізації, та відчуттю задоволеності життям, здобувачі мають можливість звертатися за психологічною 
підтримкою http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppz.pdf). 
Матеріальна підтримка здобувачів у ХДАК передбачає пільги на оплату певним категоріям здобувачів за 
проживання у гуртожитку; організацію забезпечення права на пільговий проїзд здобувачів у громадському 
транспорті. 
На сайті деканату факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності є постійне анонімне 
опитування здобувачів стосовно комфортності їх освітнього середовища, якості організаційно-методичної та 
інформаційно-консультаційної підтримки з боку адміністрації факультету. 
Результати опитування здобувачів освіти загалом засвідчують їх позитивну оцінку освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Побажання та рекомендації щодо оптимізації у цій сфері 
здобувачі можуть надавати через «скриньку довіри», під час опитувань, індивідуальних та колективних зустрічей з 
викладачами та адміністрацією, через структури студентського самоврядування.  

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Інформація щодо заходів із забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення розміщена на сайті ХДАК. 
Умов для здобуття вищої освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 
створюються у відповідності до діючого законодавства. 
Викладацький склад та персонал має достатню кваліфікацію для роботи з категорією здобувачів з особливими 
освітніми потребами. За потреби задля врахування особливих освітніх потреб можливі індивідуальні завдання для 
здобувачів та можливість взаємодії з викладачами дистанційно. 
У відповідності до ДБН В.2.2-40:2018 року, при проведені поточних ремонтів в існуючих навчальних корпусах 
здійснюється пристосування вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для певних категорій осіб з 
особливими освітніми потребами. У першу чергу, це стосується можливості і зручності використання місць 
загального користування. За наявності осіб з особливими потребами в академічних групах у процесі організації 
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навчального процесу враховується доступність та відповідне обладнання приміщень для занять. Однією з проблем 
забезпечення потреб здобувачів з особливими потребами є те, що корпуси ХДАК є пам'ятками архітектури, історії та 
культурної спадщини, отже, проведення переобладнання потребує проведення державної експертизи проектної 
документації.
Серед здобувачів освіти на ОПП Психологія відсутні особи з особливими освітніми потребами. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Правила та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ХДАК визначені у Статуті Харківської державної 
академії культури (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/statut/statut.html), «Правилах внутрішнього трудового 
розпорядку для працівників та здобувачів академії» 
(https://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf), «Положенні про політику і процедури 
вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній академії 
культури» (посилання), «Положенні про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у 
Харківській державній академії культури», «Антикорупційна програма ХДАК» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen.html).
Зазначені положення визначають правила та процедури контролю за додержанням академічної етики та етикету 
суб’єктами освітнього процесу та освітнього середовища, врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому процесі: 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, порядок оскарження результатів оцінювання освітніх досягнень 
здобувачів вищої освіти, порядок протидії корупції, порядок зміни викладачів, вилучення (включення) дисциплін з 
навчального плану, внесення змін до змісту навчальних дисциплін здійснюється за зверненнями (скаргами) 
здобувачів вищої освіти. Встановлено процедури врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому середовищі: 
порядок розгляду звернень (скарг) здобувачів вищої освіти щодо дискримінації за ознаками статі, раси, 
етнонаціональної приналежності, громадянства, релігійної приналежності, сексуальних уподобань, політичних 
уподобань; сексуальних домагань, розв’язання міжособових конфліктів у системі відношень здобувач и – здобувач, 
здобувач – академічна група, здобувач – викладач, здобувач вищої освіти – представник адміністрації, здобувач 
вищої освіти – Академія. 
У відповідності до «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Харківській 
державній академії культури» ректор ХДАК забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції від впливу чи втручання в його роботу. Завданням уповноваженої особи є 
розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання, виявлення корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією й інформування ректора ХДАК, Нацагентства, інших 
уповноважених суб'єктів. ЗВО вимагає від своїх співробітників дотримання прийнятої антикорупційної програми, 
інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції за порушення.
Співробітник ХДАК не може приймати ніяких видів вдячності, що впливатимуть на ухвалення рішень. У разі 
виникнення конфлікту інтересів здобувач вищої освіти або співробітник академії має можливість подати звернення 
чи скаргу на ім’я ректора ХДАК.
Здобувачі  повідомлені про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій і в разі необхідності мають змогу 
ініціювати зазначені процедури. 
На цей час жоден зі здобувачів не ініціював застосування цих процедур.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП у ХДАК врегульовано 
«Положенням про порядок розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у 
Харківській державній академії культури» (затверджено Вченою Радою ХДАК, протокол № 4, від 29.11.2019 р.). 
Документ оприлюднений для вільного доступу на сайті ХДАК: 
http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_prop1.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОПП з метою її удосконалення проводиться відповідно чиним нормативним актам. 
У 2018 р. було внесено зміни до переліку вибіркових освітніх компонентів ОПП.
У 2019 р. у відповідності до змісту введеного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія та 
рекомендацій стейкхолдерів внесено зміни у перелік компетентностей випускника, результатів навчання, додано 
структурно-логічну схему компонент ОПП, матриці відповідності компетентностей дескрипторам НРК, результатів 
навчання та інтегральної і загальних компетентностей, результатів навчання та спеціальних (фахових) 
компетентностей, з переліку обов’язкових гуманітарних та соціально-економічних освітніх компонент вилучено 
дисципліни Психофізіологія та Антропологія. З переліку обов’язкових освітніх компонентів професійної і 
практичної підготовки вилучено дисципліни «Організаційна психологія», «Клінічна психологія», «Математична 
статистика та математичні методи в психології», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях 
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психології», «Правове регулювання професійної психологічної діяльності»; додано дисципліни «Організаційна 
психологія та HR-менеджмент», «Патопсихологія», «Психологія професійних деструкцій», «Психологія девіантної 
поведінки», «Основи психіатрії», «Спеціальна психологія», «Основи сімейного психологічного консультування», 
«Основи психотерапії». За окремими дисциплінами змінено кількість кредитів. До форм підсумкової атестації 
додано захист кваліфікаційної роботи. Доопрацьовано перелік дисциплін за вибором. Внесено зміни до складу 
робочої групи (А.М. Большакова – д-р психол.н., проф., керівник групи, гарант ОПП; І.О. Віденєєв – канд.психол.н., 
доцент Т.О. Перевозна – канд.психол.н., доцент; О.В. Радько –  канд.психол.н.) (ОПП 2019-2020).
У 2020 р. у відповідності до рекомендацій стейкголдерів доопрацьовано перелік вибіркових освітніх компонентів, 
переглянуто зміст окремих освітніх компонентів ОПП, на виконання кваліфікаційної роботи відведено 10 кредитів, 
на 1,5 кредити збільшено обсяг вибіркових компонентів ОПП (ОПП 2020-2021).
Перегляд ОПП проводиться у відповідності до результатів вивчення пропозицій та побажань здобувачів освіти, 
рекомендацій роботодавців, представників академічної спільноти та результатів самоаналізу викладачами 
дисциплін ОПП. Результати обговорюються на засіданні кафедри, зміни формулюються та впроваджуються 
відповідно до затвердженого у ХДАК порядку. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі освіти беруть участь в аналізі ОПП, який проводять викладачі кафедри, мають можливість вільно 
висловлювати власну думку під час засідань випускової кафедри, індивідуальних та групових консультацій з 
викладачами, залишати повідомлення на офіційних сторінках кафедри у соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/), серед здобувачів проводиться анонімне анкетування, питання 
якого у тому числі стосуються змісту ОПП.
У 2019 р. на засідання кафедри при черговому перегляді ОПП за пропозицією здобувачки А. Потикун, за підтримки 
інших здобувачів, присутніх на засіданні кафедри, внесено зміни до ОПП, відповідно до яких обрання дисциплін з 
блоку вибіркових освітніх компонентів розпочато з 3 семестру. За пропозицією здобувачки М. Басалкевич за 
підтримки інших здобувачів до переліку обов’язкових освітніх компонентів професійної і практичної підготовки 
додано дисципліни «Організаційна психологія та HR-менеджмент», «Основи психіатрії», «Основи сімейного 
психологічного консультування», до переліку вибіркових дисциплін додано «Основи психосоматики та тілесно-
орієнтовані психотехніки».
У 2020 р. за пропозицією здобувачки М. Безрук за підтримки інших здобувачів, присутніх на засіданні, до переліку 
вибіркових дисциплін додано «Основи психологічної експертизи», за пропозицією здобувачки А. Акчуріної за 
підтримки інших здобувачів додано дисципліну «Юридична психологія».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування задіяне в організації опитувань стосовно якості освіти, умов навчання, викладання та у 
вирішенні конфліктних ситуацій між викладачами та здобувачами освіти (за умови виникнення таких ситуацій).
Представники студентського самоврядування беруть участь засіданнях випускової кафедри.
Студентське самоврядування взяло участь у підготовці та проведенні на базі ХДАК міжнародного фестивалю арт-
терапії «Арт практик», Всеукраїнської (з міжнародною участю) конференції «Теоретико-методологічні основи та 
психотехніки підтримання та відновлення психічного благополуччя особистості» у межах Європейського семестру 
Європейської федерації психологічних асоціацій, спільного навчального семінару ХДАК та Національної академії 
національної гвардії України «Метафоричні асоціативні карти: використання у психологічній практиці», ІІ 
Міжнародного форму з практичної психосоматики у методі арт-терапії «Арт-практик Сома», секції «Соціально-
психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини», на щорічній конференції ХДАК «Культура та 
інформаційне суспільство XXI століття»,. Фото-звіти про ці заходи є на офіційній сторінці кафедри на сайті ХДАК 
(https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html) та офіційних сторінках кафедри у соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучені до перегляду ОПП та інших процедур через систематичне обговорення ОПП на засіданнях 
кафедри.
За пропозиціями керівника «Асоціації дитячих та сімейних психологів України» С.А. Красіна до ОПП включено 
дисципліну «Психологічний спецпрактикум», додано дисципліну «Основи психотерапії», до переліку вибіркових 
дисциплін додано «Основи психосоматики та тілесно-орієнтовані психотехніки» та «Психологію профілактично-
виховної роботи з дітьми».  За пропозиціями роботодавців доповнювався перелік дисциплін за вибором. Директор 
психологічного центру «Ведара» ФОП О.М. Луценко запропонувала дисципліну, присвячені вивченню особливостей 
психологічного консультування у різних психотерапевтичних підходах, зокрема у Позитивній психотерапії; 
директор ГО «Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» В.А. Бутенко – 
«Психологічний супровід сім’ї»; керівник ГО «Комплексна психологічна допомога», кандидат медичних наук  А.В. 
Гайдабрус –  «Психологія лідерства», «Психологія управління», «Основи невропатології», «Профілактика та 
корекція сімейного насильства»; начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної 
гвардії України Національної академії Національної гвардії України, доктора психологічних наук, професор І.І. 
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Приходько – «Психологічна допомога в кризових та надзвичайних ситуаціях».
Серед роботодавців проводиться анкетування щодо якості ОПП 
(https://docs.google.com/forms/d/1PaAp0HTymXvQI06L6sYms0zgbFg9JgomiajO8BKlRxE/viewform?
edit_requested=true).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускників на ОПП Психологія ще не було.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти виявило недостатній рівень забезпечення мовної 
підготовки здобувачів вищої освіти. З метою усунення цього недоліку у 2019/2020 н.р. було збільшено кількість 
кредитів на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та оптимізовано зміст цієї дисципліни у 
напряму більшої відповідності програмним результатам навчання на ОПП, також було змінено логічну схему 
викладання освітніх компонент – дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням перенесено» з 3 
семестру на 1, також переглянуто зміст цієї дисципліни у відповідності до специфічних комунікаційних потреб 
професіоналів у галузі психології. 
Також було виявлено недостатню відповідність змісту ОПП для формування компетентностей бакалаврів психології 
щодо психологічної роботи з персоналом організації державної та недержавної форми власності. Для усунення 
цього недоліку у 2019/2020 н.р. було здійснено редагування переліку обов’язкових освітніх компонентів 
професійної підготовки – дисципліну «Організаційна психологія» було виключено, замість неї додано дисципліну 
«Організаційна психологія та HR-менеджмент». 
Врахування галузевої специфіки реалізації ОПП втілено в спрямованості підготовки здобувачів вищої освіти на 
надання психологічних послуг у соціокультурній сфері, фахівці якої зазнають підвищеного ризику професійного 
вигоряння та деструкцій особистості. Регіональний контекст реалізації ОПП пов'язаний з територіальною 
близькістю із зоною проведення ООС, що зумовлює необхідність підготовки бакалаврів психології до надання 
психологічної допомоги особам, які зазнали психічної травматизації – тобто до професійної діяльності, яка сама 
пов’язана з високим ризиком професійного вигоряння самих психологів. У процесі внутрішнього оцінювання ОПП 
було виявлено необхідність оптимізації змісту ОПП з урахуванням зазначених факторів, внаслідок чого у 2019/2020 
н.р. до переліку обов’язкових освітніх компонентів професійної підготовки до ОПП було додано дисципліни 
«Психологія професійних деструкцій» та «Психологія девіантної поведінки». 
Виявлена необхідність оптимізації змісту ОПП з точки зору формування компетентностей, пов’язаних з 
діагностикою та психологічною корекцією порушень психічної діяльності та вад психічного розвитку, була 
реалізована через внесення до переліку обов’язкових компонентів дисциплін «Патопсихологія», «Спеціальна 
психологія», «Основи психіатрії», «Основи психотерапії» у 2019/2020 н.р. 
Перевірка відповідності діючої ОПП діючому стандарту вищої освіти за спеціальності 053 Психологія (введений в 
дію з 01.09.2019 р.) виявила необхідність корегування ОПП щодо форм атестації здобувачів – до форм атестації було 
внесено виконання кваліфікаційної роботи, задля чого було виділено 10 кредитів загального обсягу ОПП.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОПП Психологія спеціальності 053 Психологія було введено в дію з 01.02.2017 р. ОПП проходить первинну 
акредитацію. Отже, під час обговорень напрямів удосконалення ОПП враховуються зауваження акредитаційної 
комісії щодо ОПП Менеджмент в туризмі, ОПП Менеджмент культури та соціальний маркетинг, ОНП 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
З урахуванням результатів проходження акредитації за цими ОП створено цифровий репозитарій силабусів з 
навчальних дисциплін ОПП, удосконалено зміст та структуру сторінки кафедри психології та педагогіки на сайті 
ХДАК (https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp.html), створено офіційну сторінку кафедри в соціальних 
мережах Facebook (https://www.facebook.com/psychology.academy.of.cultura/) та Instagram 
(https://www.instagram.com/kafedrapsihologiihdak/).
 Розроблено та затверджено: «Положення про психологічну підтримку здобувачів вищої освіти в освітньому процесі 
та освітньому середовищі Харківської державної академії культури» 
(https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppz1.pdf); «Положення про інституційний репозитарій 
Харківської державної академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ir.pdf); 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської 
державної академії культури», (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_prpam.pdf).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

В Академії застосовуються процедури внутрішнього забезпечення якості ОПП, у відповідності до «Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії 
культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_svzyod3.pdf), які передбачають: залучення 
академічної спільноти зі споріднених профільних ЗВО, а також професіоналів-практиків, експертів, роботодавців до 
участі в розробці та перегляді стратегії, концепції, формулювання цілей, завдань та програмних результатів 
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навчання, компонентів ОПП; залучення стейкхолдерів до оцінки якості ОПП (опитування, запрошення на засідання 
кафедри, до викладання фахових дисциплін, організації практик, проведення майстер-класів та круглих столів). До 
процедури внутрішнього забезпечення якості ОПП Психологія залучені представники академічної спільноти 
(науково-педагогічні працівники ЗВО м. Харкова та інших міст України), які надали свої пропозиції та рецензії на 
ОПП.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами ЗВО регулюється «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури» 
(посилання):
- ректор Академії (управління ЗВО);
- Вчена рада Академії (розробка політики щодо забезпечення якості освіти);
- перший проректор, проректор з навчальної роботи (координація, контроль за провадженням освітньої діяльності);
-проректор з наукової роботи (інтеграція наукових досліджень та освітнього процесу; дотримання норм академічної 
доброчесності);
- проректор з науково-педагогічної роботи й міжнародних зв’язків (міжнародне співробітництво, академічна 
мобільність);
- факультети, кафедри (організація освітнього процесу; реалізація, моніторинг, оновлення освітніх програм; 
забезпечення підвищення кваліфікації викладачів; зв’язок з випускниками; залучення роботодавців до освітньої 
діяльності);
- студентське самоврядування;
- відділ аспірантури (забезпечення організації освітньо-наукового процесу);
- центр міжнародної освіти і співробітництва (реалізація стратегії інтернаціоналізації; організація, методичне 
забезпечення мовної підготовки іноземців й осіб без громадянства);
- центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку (координація, консолідація зусиль усіх суб’єктів 
освітнього процесу, підрозділів академії для реалізації єдиного алгоритму забезпечення якості освіти; моніторинг, 
оцінювання);
- навчальний відділ (контроль за якістю реалізації ОП).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом ХДАК, Колективним договором,
«Положенням про ректорат ХДАК», «Положенням про організацію освітнього процесу в ХДАК», положеннями про
факультети, «Положенням про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних працівників
ХДАК», «Положенням про студентське самоврядування ХДАК», «Положенням про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти у ХДАК», «Положенням про стипендіальну комісію ХДАК», «Положенням про
організацію практик студентів ХДАК», «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність
учасниками освітнього процесу ХДАК», «Положенням про порядок розробки, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП у ХДАК», «Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу
екзаменаційних комісій у ХДАК», «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
та вищої освіти у ХДАК», «Положенням про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому
процесі та освітньому середовищі у ХДАК», «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу у ХДАК», «Положенням про апеляційну комісію ХДАК»,
«Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін» тощо. Документи знаходться у 
вільному доступі на офіційному сайті ХДАК (http://www.ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen.html).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/pp/pp_opp.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/op/op.html

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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Сильні сторони та переваги
- відповідність вимогам Стандарту вищої освіти;
- обґрунтованість структурно-логічної схеми викладання освітніх компонент ОПП;
- збалансоване та доцільне поєднання теоретичної та практичної підготовки;
- орієнтаціяОПП на принципи студентоцентризма, академічної свободи та автономності, духовності та 
толерантності;
- врахування галузевого та регіонального контекстів;
- залучення до створення та редагування ОПП здобувачів, представників академічної спільноти, роботодавців;
- налагоджена система комунікації зі здобувачами вищої освіти;
- висока кваліфікація науково-педагогічних працівників випускової кафедри;
- залучення фахівців-практиків, експертів галузі, роботодавців до викладання на ОПП та проведення 
позааудиторних заходів;
- активна співпраця з профільними ЗВО з метою налагодження академічної мобільності, створення системи 
професійних зв’язків для обміну досвідом викладачами та здобувачами освіти;
- значна увага поглибленню практичної підготовки: на кафедрі функціонує гурток пратичної підготовки здобувачів 
(«інтервізійна група» (тренінг професійних навичок), «лабораторія психологічних Т-ігор», «арт-терапевтична 
майстерня», «лабораторія метафоричних асоціативних карт»;
- значна кількість організацій та установ, з якими укладено угоди на проходження практик;
- сприятливі перспективи працевлаштування випускників через активне залучення роботодавців до реалізації ОПП 
(викладання, проведення просвітницьких заходів, укладення угод на проведення практик);
- увага до заохочення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності – на кафедрі діє науковий гурток, здобувачі 
проводять власні наукові дослідження, беруть участь у конференціях;
- активна діяльність із залучення в життя академії регіональних та міжнародних наукових та практико-орієнтованих 
заходів: конференцій, фестивалів тощо;
- забезпечення права здобувачів на вибудовування власної освітньої траєкторіїі;
Слабкими сторонами є: 
- відсутність програм подвійних дипломів із ЗВО країн ЄС;
- через пандемію Covid-19 взаємодія та налагодження співпраці з ЗВО Європи та світу є недостатньою;
- на ОПП не проводиться викладання навчальних дисциплін іноземною мовою;
- лише 40% викладачів випускової кафедри мають публікації у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах Scopus та Web of Science;
- лише 40% викладачів випускової кафедри мають сертифікати, які підтверджують рівень володіння англійською 
мовою на рівні не нижче В2.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

- розширення переліку баз для проходження практик здобувачів;
- більш інтенсивне залучення до навчального процесу фахівців-практиків;
- удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог студентоцентрованого підходу, досягнень 
інноваційних освітніх технологій;
- розширення спектру компетентностей, які набувають здобувачі на ОПП;
- запровадження дуальної освіти;
- запровадження програми отримання подвійних дипломів із ЗВО країн ЄС;
- розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та залучення нових 
стейкхолдерів з числа працюючих за фахом випускників та роботодавців;
- покращення умов для працевлаштування випускників спеціальності через посилення співпраці з роботодавцями;
- інтенсифікація діяльності з профорієнтації;
- збільшення членами випускової кафедри кількості наукових публікацій в наукових журналах, що індексуються в 
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science;
- збільшення кількості викладачів випускової кафедри, які володіють англійською мовою на рівні не нижче В2;
- більш активна діяльність в сфері проведення наукових конференцій та практико-орієнтованих фестивалів;
- підвищення професійної кваліфікації викладачів як науковців, викладачів та психологів-практиків;
- розширення міжнародних зв’язків і співпраці із зарубіжними ЗВО щодо виконання спільних наукових проєктів та 
академічної мобільності;
- впровадження англомовної форми реалізації ОПП;
- забезпечення більшої оперативності в реагуванні на потреби та інтереси здобувачів вищої освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
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матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Шейко Василь Миколайович

Дата: 25.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

навчальна 
дисципліна

ОКПП 13. 
Психологія 

професійних 
деструкцій.pdf

AZKrPt+8VbUxd4Hg
YIApD9bTzO7vxPhui

Lwk8BLF/k4=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

1kiRtDjGkpj1sbiEQR
ANM4qtfPveapeitSbs

r4edeIg=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

навчальна 
дисципліна

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 

тренінгу.pdf

IXYtKvxoN7mBV5J5
puT+emvuubpLneAS

pQM+VAQe1II=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 10. 
Педагогічна 

психологія.pdf

apgxIfGegEMYHM8
hH2T7Vsh4TxatsiLCl

/2tJLVCE3g=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКГ 1. Іноземна мова 
(за проф. спрям.)

навчальна 
дисципліна

ОКГ 1. Іноземна 
мова (за проф. 

спрям.).pdf

+k1Ub9XgKEJWhLA
BbO9rVDYjYri0O8Yb

bi6172nd+ic=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

практика ПР 3. Виробнича 
практика 

«Психокорекційна 
практика у 

соціокультурній 
сфері».pdf

54/buHAVSZX4WlSf
uzyo0A5+BFYDCU5

oWjSfETKl8/s=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

навчальна 
дисципліна

ОКПП 14. 
Психологія 
девіантної 

поведінки.pdf

wurIc2wDW0fGrmB
v1mXyL/xAOlS6QvZ

Aby7Opxb+VGc=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

навчальна 
дисципліна

ОКПП 15. Основи 
психологічного 

консультування.pd
f

Rl+dvK2JW80IVWx
ESNfUHh06ZfVyhu0

3KGqFmBenPEA=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

навчальна 
дисципліна

ОКПП 16. Основи 
психіатрії.pdf

sfYrjEDE462EZtFt9z
sw+tW60xWc86PZP

3BWFwrfioA=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОКПП 17. 
Організаційна 

психологія та HR-
менеджмент.pdf

6V3kwz+XfYs0RDab
njlW2AZ/pnXBi8NC

Beqp5yZjKkM=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

навчальна 
дисципліна

ОКПП 18. Основи 
психокорекції.pdf

z5xo+KtxL39YbRIL+
XF6BWRl/uMqcjfaN

vzpDIS89go=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 



Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 19. 
Експериментальна 

психологія.pdf

fR9WgmKbu89M+L
ZmLLuYXLfU64/aU
CJvVmCPRntql8U=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 20. 
Спеціальна 

психологія.pdf

HE8c7/ni1yubHpvfk
/2IUNOdoEQ+8VvT

/Pb+Kah8JvM=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

навчальна 
дисципліна

ОКПП 21. Основи 
сімейного 

психологічного 
консультування.pd

f

n/6lGE6cLgy6UELih
0WqKLC27nvhHz1iO

l8cZORe4xU=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

навчальна 
дисципліна

ОКПП 22. Основи 
психотерапії.pdf

Y9K7SPImglzNq8fm
GqWgV7Nr5ULBpB
KUkSa+L9nweys=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

навчальна 
дисципліна

ОКПП 23. 
Психологічний 

спецпрактикум.pdf

oEm/X+ODp380hFC
CQ+h+GPBW0YTM
MMd82Eknqi5yrq4=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

курсова робота 
(проект)

КР 1. Курсова 
робота з соціальної 

психології.pdf

ADMetIzmnoQ7yljzD
wBLcaMf9sw2UInnt

T1qetFkG2k=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

курсова робота 
(проект)

КР 2. Курсова 
робота з 

експериментальної 
психології.pdf

gFdGwzbUaNZIGHP
YEKXg6uUqVKO31Q

5+2gTs7FzkvoQ=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

практика ПР 1. Ознайомча 
навчальна 

практика.pdf

UgGK8lOUDrLg7KP
4yzz801ud0NQpj3M

y8YLBr0UiGBo=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

практика ПР 2. Виробнича 
практика 

«Психодіагностичн
а практика у 

соціокультурній 
сфері».pdf

Dvv3GEhN3rsw0/w5
ckNRy0aYoWiLfHac

52JI29/q6KA=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКГ 2. Історія 
української культури

навчальна 
дисципліна

ОКГ 2. Історія 
української 

культури.pdf

yZwvbfuMTyLsk63lU
SlARpfDZu7yTSROu

R175y7MCV4=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

навчальна 
дисципліна

ОКГ 3. Анатомія 
та еволюція 

нервової 
системи.pdf

dQnZy5W/4hu3DKn
C4wJ4nLb7W0Gtkx
YR12MhKNE+9F0=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

навчальна 
дисципліна

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. 

спрям.).pdf

bfIT+zu+FjaKuBQ33
JdhQzDgy8l3daiNI/

dVyfncEsw=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКГ 5. Філософія навчальна ОКГ 5. OanT6O0HNtBR2E4 Переносна мультимедійна 



дисципліна Філософія.pdf Rpcwc0nn+FzAmLn
ckRe85hxOhRsE=

система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКГ 6. Історія України навчальна 
дисципліна

ОКГ 6. Історія 
України.pdf

g/XQBR0C0o6jTVu+
hsPMdAff/ay1Dgmpl

4J4TZt50S0=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності.pdf

n/DtXSp3YttP/e0ED
3tLIoZjPgs329HR7Hj

F8lH0mbw=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 2. Психологія 
особистості

навчальна 
дисципліна

ОКПП 2. 
Психологія 

особистості.pdf

T5n2X3H99YDma93
HjLf9pYrUAwj9m/1D

Tv5Faj12COM=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКПП 3. Історія 
психології

навчальна 
дисципліна

ОКПП 3. Історія 
психології.pdf

KL4OwaxL2WLP0Nr
Sy4LyzbPzk+kLKFLv

SWA9Vp2i6P4=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКПП 4. Загальна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 4. Загальна 
психологія.pdf

Pe4sPCXz3URqKjFx/
j20MKf+Rxwr6KdA5

e777cE5U38=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 5. Соціальна 
психологія.pdf

7j0ZvRb690SyPdUCI
xgWZpu58RGKy+yn

ZGv9SyzscB4=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

навчальна 
дисципліна

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики.pdf

S4zmvERsSoe0UKBF
YYw94UPzOH6AyEB

ZEyGD2uG3IFY=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Terco PJ-2030, 
проекційний екран, ноутбук Dell 
Inspiron 3552 (135C45Dil-6B) 
(2020)

ОКПП 7. Вікова 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 7. Вікова 
психологія.pdf

b72837MdBNP/Jwf0
KB6/DUI7bw9hFSKl

BzSz/FqWGcI=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

навчальна 
дисципліна

ОКПП 8. 
Психологія сім'ї.pdf

w30J780JoRt2e5a65
FHbNqno5grxkoHnE

9t2ZbMB778=

Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XY86, проекційний екран, 
комп’ютер AMD Atlon 200ge 
(2020)

ОКПП 9. 
Психодіагностика

навчальна 
дисципліна

ОКПП 9. 
Психодіагностика.

pdf

YoQYKN8lF3Or8th/
ZQ89pp684H0AqIcF

YdGoz0POMLI=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор Acer S1286Hn 
(MR.JOG11.001), проекційний 
екран, ноутбук Dell «14» 
e6420/i5-2520 M (2019)

ОКПП 11. 
Патопсихологія

навчальна 
дисципліна

ОКПП 11. 
Патопсихологія.pdf

T4vXb2yEqVRDn1Z7
USvc0XgnQgfuALyA

/tKAXeErJz8=

Переносна мультимедійна 
система: мультимедійний 
проектор ViewSonic PJD5155 
(VS15873), проекційний екран, 
ноутбук Asus X51L (2018)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
 

ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

123703 Віденєєв 
Ігор 
Олександрор
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001793, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013627, 

виданий 
19.10.2006

26 ОКПП 16. 
Основи 
психіатрії

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 
Пройшов стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 25.03. 
2019 – 25.04. 2019 р.р. 
Довідка 40/19 від 
25.04.2019 р), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М.  До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Випуск 3. Херсон. 
2018. Т.№2. С. 210–
214.
2. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій  О.М. 
Взаємозв’язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
2. С.178–181.
3. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М. 
Інтимно-особистісна 
сфера в системі 



життєвих цінностей 
аномальної 
особистості 
правопорушника. 
Право і безпека. 
Харків :Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
2019. № 2(73) С. 94–
100.
4. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Радько О.В. Емоційне 
вигорання як фактор 
постравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2020. Том. 
І. Випуск 12. С.136–
140.
5. Віденєєв І.О.  
Психологічні 
особливості 
насильницьких 
сімейних конфліктів у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – 2020. 
Випуск 16. С.158–163.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Igor Videnieiev. Specific 
features of deformation 
of moral and ethical 
consciousness in the 
structure of deviant 
behavior of juvenile 
offenders. /Igor 
Videnieiev 
//Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 
of Society. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology 
Monograph 28. - 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. – 
Р.29-34.

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Чичуга М. М.: 
«Профілактика 



деструктивних 
психічних  станів 
працівників 
соціально-
психологічної служби 
установ виконання 
покарань України», 
19.00.06 — юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
2. Геращенко О. В.: 
«Психологічна 
корекція поведінки 
схильних до 
бродяжництва 
підлітків»
19.00.06 –  юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
3. Погорєлов С. В. : 
«Уявлення про 
надзвичайну ситуацію 
та особливості 
переживання загрози 
її виникнення 
мешканцями 
України», 19.00.09 
«Психологія 
діяльності в 
особливих умовах» К 
64.707.02. 2017р.
4. Гончарова Г. О.: 
«Особливості 
розвитку ставлень 
майбутніх працівників 
підрозділів 
превентивної 
діяльності 
Національної поліції 
України до соціально-
професійного 
оточення», 19.00.06 – 
юридична психологія 
К 64.700.04. 2018 р.
5. Приймаченко О.М. 
«Особливості 
емоційного інтелекту 
неповнолітніх 
засуджених чоловічої 
статі» 19.00.06 – 
юридична психологія 
Д 64.700.04 .2020 р.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Віденєєв І.О. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості 
особистості як чинник 
професійної адаптації 
працівників 
правоохоронних 
органів. Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 



Харків. Харків, 2019. 
С.235–238.
2. Віденєєв І.О,. 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Вплив індивідуально-
психологічних 
особливостей на 
професійне вигорання 
працівників органів 
внутрішніх справ. 
Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2020. 
С.196–199.
3. Віденєєв І.О., 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Деформація 
морально-етичної 
самосвідомості при 
виникненні та 
розвитку девіантної 
поведінки 
неповнолітніх 
правопорушників. 
Психологічні та 
педагогічні проблеми 
професійної освіти та 
патріотичного 
виховання персоналу 
системи МВС України: 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Харків : 
ХНУВС. 2020. С.293–
296.
4. Віденєєв І.О. 
Емоційне вигоряння 
як детермінанта 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників 
правоохоронних 
органі. Соціально-
психологічне 
забезпечення 
діяльності сил 
безпеки та оборони 
України : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції - Харків: 
НАНГУ. 2020. С.156–
160.
5. Віденєєв І.О. 
Проблема сімейного 
насильства у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. Харків : 
ХДАК, 2020. С.128–
130.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 



професійних 
психологів м. Харкова

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 009078, 

виданий 
21.11.2013

20 ОКПП 15. 
Основи 
психологічного 
консультуванн
я

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-
психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 
України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 
Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 
Medical Rehabilitation 
of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 



Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 
suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  



кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 
здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 
соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем: адаптація smi – 
опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 



Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 
монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 
Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 



теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 
(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 



університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 



соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 
життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 
умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 
Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 
Орликівські читання-
2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 



2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»

123703 Віденєєв 
Ігор 
Олександрор
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001793, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013627, 

виданий 
19.10.2006

26 ОКПП 14. 
Психологія 
девіантної 
поведінки

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 
Пройшов стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 25.03. 
2019 – 25.04. 2019 р.р. 
Довідка 40/19 від 
25.04.2019 р), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М.  До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 



специфічним 
розладами 
особистості. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Випуск 3. Херсон. 
2018. Т.№2. С. 210–
214.
2. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій  О.М. 
Взаємозв’язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
2. С.178–181.
3. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М. 
Інтимно-особистісна 
сфера в системі 
життєвих цінностей 
аномальної 
особистості 
правопорушника. 
Право і безпека. 
Харків :Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
2019. № 2(73) С. 94–
100.
4. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Радько О.В. Емоційне 
вигорання як фактор 
постравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2020. Том. 
І. Випуск 12. С.136–
140.
5. Віденєєв І.О.  
Психологічні 
особливості 
насильницьких 
сімейних конфліктів у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – 2020. 
Випуск 16. С.158–163.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Igor Videnieiev. Specific 
features of deformation 
of moral and ethical 
consciousness in the 
structure of deviant 
behavior of juvenile 



offenders. /Igor 
Videnieiev 
//Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 
of Society. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology 
Monograph 28. - 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. – 
Р.29-34.

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Чичуга М. М.: 
«Профілактика 
деструктивних 
психічних  станів 
працівників 
соціально-
психологічної служби 
установ виконання 
покарань України», 
19.00.06 — юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
2. Геращенко О. В.: 
«Психологічна 
корекція поведінки 
схильних до 
бродяжництва 
підлітків»
19.00.06 –  юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
3. Погорєлов С. В. : 
«Уявлення про 
надзвичайну ситуацію 
та особливості 
переживання загрози 
її виникнення 
мешканцями 
України», 19.00.09 
«Психологія 
діяльності в 
особливих умовах» К 
64.707.02. 2017р.
4. Гончарова Г. О.: 
«Особливості 
розвитку ставлень 
майбутніх працівників 
підрозділів 
превентивної 
діяльності 
Національної поліції 
України до соціально-
професійного 
оточення», 19.00.06 – 
юридична психологія 
К 64.700.04. 2018 р.
5. Приймаченко О.М. 
«Особливості 
емоційного інтелекту 
неповнолітніх 
засуджених чоловічої 
статі» 19.00.06 – 
юридична психологія 
Д 64.700.04 .2020 р.



30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Віденєєв І.О. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості 
особистості як чинник 
професійної адаптації 
працівників 
правоохоронних 
органів. Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2019. 
С.235–238.
2. Віденєєв І.О,. 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Вплив індивідуально-
психологічних 
особливостей на 
професійне вигорання 
працівників органів 
внутрішніх справ. 
Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2020. 
С.196–199.
3. Віденєєв І.О., 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Деформація 
морально-етичної 
самосвідомості при 
виникненні та 
розвитку девіантної 
поведінки 
неповнолітніх 
правопорушників. 
Психологічні та 
педагогічні проблеми 
професійної освіти та 
патріотичного 
виховання персоналу 
системи МВС України: 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Харків : 
ХНУВС. 2020. С.293–
296.
4. Віденєєв І.О. 
Емоційне вигоряння 
як детермінанта 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників 
правоохоронних 



органі. Соціально-
психологічне 
забезпечення 
діяльності сил 
безпеки та оборони 
України : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції - Харків: 
НАНГУ. 2020. С.156–
160.
5. Віденєєв І.О. 
Проблема сімейного 
насильства у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. Харків : 
ХДАК, 2020. С.128–
130.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 009078, 

виданий 
21.11.2013

20 ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-
психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 
України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 
Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 
Medical Rehabilitation 



of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 



suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  
кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 
здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 
соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем: адаптація smi – 



опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 
монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 
Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 



2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 
(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 



або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 
Експериментальна 



психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 
соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 
життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 
умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 
Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 
Орликівські читання-



2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 
2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»

123703 Віденєєв 
Ігор 
Олександрор
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001793, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013627, 

виданий 
19.10.2006

26 ОКПП 22. 
Основи 
психотерапії

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 
Пройшов стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 25.03. 



2019 – 25.04. 2019 р.р. 
Довідка 40/19 від 
25.04.2019 р), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М.  До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Випуск 3. Херсон. 
2018. Т.№2. С. 210–
214.
2. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій  О.М. 
Взаємозв’язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
2. С.178–181.
3. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М. 
Інтимно-особистісна 
сфера в системі 
життєвих цінностей 
аномальної 
особистості 
правопорушника. 
Право і безпека. 
Харків :Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
2019. № 2(73) С. 94–
100.
4. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Радько О.В. Емоційне 
вигорання як фактор 
постравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 



інновацій. 2020. Том. 
І. Випуск 12. С.136–
140.
5. Віденєєв І.О.  
Психологічні 
особливості 
насильницьких 
сімейних конфліктів у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – 2020. 
Випуск 16. С.158–163.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Igor Videnieiev. Specific 
features of deformation 
of moral and ethical 
consciousness in the 
structure of deviant 
behavior of juvenile 
offenders. /Igor 
Videnieiev 
//Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 
of Society. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology 
Monograph 28. - 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. – 
Р.29-34.

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Чичуга М. М.: 
«Профілактика 
деструктивних 
психічних  станів 
працівників 
соціально-
психологічної служби 
установ виконання 
покарань України», 
19.00.06 — юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
2. Геращенко О. В.: 
«Психологічна 
корекція поведінки 
схильних до 
бродяжництва 
підлітків»
19.00.06 –  юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
3. Погорєлов С. В. : 
«Уявлення про 
надзвичайну ситуацію 
та особливості 



переживання загрози 
її виникнення 
мешканцями 
України», 19.00.09 
«Психологія 
діяльності в 
особливих умовах» К 
64.707.02. 2017р.
4. Гончарова Г. О.: 
«Особливості 
розвитку ставлень 
майбутніх працівників 
підрозділів 
превентивної 
діяльності 
Національної поліції 
України до соціально-
професійного 
оточення», 19.00.06 – 
юридична психологія 
К 64.700.04. 2018 р.
5. Приймаченко О.М. 
«Особливості 
емоційного інтелекту 
неповнолітніх 
засуджених чоловічої 
статі» 19.00.06 – 
юридична психологія 
Д 64.700.04 .2020 р.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Віденєєв І.О. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості 
особистості як чинник 
професійної адаптації 
працівників 
правоохоронних 
органів. Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2019. 
С.235–238.
2. Віденєєв І.О,. 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Вплив індивідуально-
психологічних 
особливостей на 
професійне вигорання 
працівників органів 
внутрішніх справ. 
Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2020. 
С.196–199.
3. Віденєєв І.О., 



Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Деформація 
морально-етичної 
самосвідомості при 
виникненні та 
розвитку девіантної 
поведінки 
неповнолітніх 
правопорушників. 
Психологічні та 
педагогічні проблеми 
професійної освіти та 
патріотичного 
виховання персоналу 
системи МВС України: 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Харків : 
ХНУВС. 2020. С.293–
296.
4. Віденєєв І.О. 
Емоційне вигоряння 
як детермінанта 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників 
правоохоронних 
органі. Соціально-
психологічне 
забезпечення 
діяльності сил 
безпеки та оборони 
України : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції - Харків: 
НАНГУ. 2020. С.156–
160.
5. Віденєєв І.О. 
Проблема сімейного 
насильства у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. Харків : 
ХДАК, 2020. С.128–
130.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 009078, 

виданий 
21.11.2013

20 ОКПП 21. 
Основи 
сімейного 
психологічного 
консультуванн
я

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-
психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 



України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 
Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 
Medical Rehabilitation 
of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 



виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 
suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  
кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 
здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 



соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем: адаптація smi – 
опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 
монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 



Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 



керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 
(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 
соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 
життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 



умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 
Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 
Орликівські читання-
2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 
2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 



професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»131682 Перевозна 

Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 20. 
Спеціальна 
психологія

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.



3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.



30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 

20 ОКПП 19. 
Експериментал
ьна психологія

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-



виданий 
24.12.2003, 

Атестат 
професора 

12ПP 009078, 
виданий 

21.11.2013

психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 
України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 
Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 
Medical Rehabilitation 
of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)



Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 
suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  
кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 



здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 
соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем: адаптація smi – 
опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 



монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 
Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 



Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 
(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 
соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 



життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 
умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 
Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 
Орликівські читання-
2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 
2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 



2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»

131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 18. 
Основи 
психокорекції

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 



Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 



особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

269464 Радько 
Ольга 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022808, 
виданий 

26.06.2014

5 ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та 
HR-
менеджмент

Має відповідний 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат терапевта 



за напрямом 
Танцювально-рухова 
терапія (Сертифікат 
№ 0001-09/19 від 
22.09.2019р.), 
пройшла навчання за 
курсами 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0503 від 17-18 січня 
2019р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Робота з 
посттоталітарною 
травмою в методі 
танцювально-рухової 
психотерапії» 
(Сертифікат № 1752 
від 10.11.2019р. 
Української асоціації 
танцювально-рухової 
терапії з Radana 
Syrovatkova), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (ECTS 
credits: 4,8 internship 
certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/16UA 6 
february 2021).

Відповідає 6 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kolesnichenko O., 
Prykhodko I., Radko O., 
Kravchenko J. 
Psychological Markers 
Of Suicides In Military 
Service During 
Wartime: A 
Contemporary Example 
/ Military Behavioral 
Health. 2021.

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 



переліку фахових 
видань України
1. Феномен 
психологічного 
благополуччя 
особистості в сучасній 
психології та його 
компоненти: 
теоретична модель. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 6. Т. № 
1, 2019. С 148 – 152.
2. Психологічна 
готовність до 
виконання 
професійних 
обов’язків з високою 
психофізіологічною 
«ціною» діяльності 
фахівців психологів: 
теоретична модель. 
Науковий вісник 
«Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсонський 
державний 
університет. Херсон. 
№ 1 / 2019. С. 274 - 
279.
3. Індивідуально-
психологічні 
особливості як 
складова ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
служби інкасації. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 1. Т. 2 / 
2019. С 189 - 193.
4. Індивідуально-
психологічні 
особливості 
професійної 
спрямованості 
особистості до вибору 
військових і цивільних 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 2 / 
2018. С 212 - 216.
5. Особливості 
соціально-
психологічної 
адаптації курсантів та 
студентів до 
навчальної та 
навчально-службової 
діяльності. Науковий 
вісник «Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсон. № 5-6 / 2015. 
С. 44-50.



30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Психологічні 
особливості 
ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
спеціального 
підрозділу служби 
інкасації Державної 
служби охорони при 
МВС. Монографія. 
Харків: «Міськдрук». 
2014. 184 с.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Радько О.В. 
Загальна психологія: 
Конспект лекцій. 
ХДАК, 2019.
2. Радько О.В. Вікова 
психологія: Конспект 
лекцій. ХДАК, 2019.
3. Радько О.В. 
Психологія 
(особистість та 
соціальна): Конспект 
лекцій ХДАК, 2019.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Української 
асоціації 
танцювально-рухової 
терапії 

30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування з 
2014 р., ФОП Дейнеко 
В.О.

131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 11. 
Патопсихологі
я

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 



когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 



допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування



1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

123703 Віденєєв 
Ігор 
Олександрор
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001793, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013627, 

виданий 
19.10.2006

26 ОКПП 13. 
Психологія 
професійних 
деструкцій

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 
Пройшов стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 25.03. 
2019 – 25.04. 2019 р.р. 
Довідка 40/19 від 
25.04.2019 р), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М.  До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 



університету. Серія 
Психологічні науки. 
Випуск 3. Херсон. 
2018. Т.№2. С. 210–
214.
2. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій  О.М. 
Взаємозв’язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
2. С.178–181.
3. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М. 
Інтимно-особистісна 
сфера в системі 
життєвих цінностей 
аномальної 
особистості 
правопорушника. 
Право і безпека. 
Харків :Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
2019. № 2(73) С. 94–
100.
4. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Радько О.В. Емоційне 
вигорання як фактор 
постравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2020. Том. 
І. Випуск 12. С.136–
140.
5. Віденєєв І.О.  
Психологічні 
особливості 
насильницьких 
сімейних конфліктів у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – 2020. 
Випуск 16. С.158–163.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Igor Videnieiev. Specific 
features of deformation 
of moral and ethical 
consciousness in the 
structure of deviant 
behavior of juvenile 
offenders. /Igor 
Videnieiev 
//Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 



of Society. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology 
Monograph 28. - 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. – 
Р.29-34.

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Чичуга М. М.: 
«Профілактика 
деструктивних 
психічних  станів 
працівників 
соціально-
психологічної служби 
установ виконання 
покарань України», 
19.00.06 — юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
2. Геращенко О. В.: 
«Психологічна 
корекція поведінки 
схильних до 
бродяжництва 
підлітків»
19.00.06 –  юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
3. Погорєлов С. В. : 
«Уявлення про 
надзвичайну ситуацію 
та особливості 
переживання загрози 
її виникнення 
мешканцями 
України», 19.00.09 
«Психологія 
діяльності в 
особливих умовах» К 
64.707.02. 2017р.
4. Гончарова Г. О.: 
«Особливості 
розвитку ставлень 
майбутніх працівників 
підрозділів 
превентивної 
діяльності 
Національної поліції 
України до соціально-
професійного 
оточення», 19.00.06 – 
юридична психологія 
К 64.700.04. 2018 р.
5. Приймаченко О.М. 
«Особливості 
емоційного інтелекту 
неповнолітніх 
засуджених чоловічої 
статі» 19.00.06 – 
юридична психологія 
Д 64.700.04 .2020 р.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Віденєєв І.О. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості 
особистості як чинник 
професійної адаптації 
працівників 
правоохоронних 
органів. Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2019. 
С.235–238.
2. Віденєєв І.О,. 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Вплив індивідуально-
психологічних 
особливостей на 
професійне вигорання 
працівників органів 
внутрішніх справ. 
Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2020. 
С.196–199.
3. Віденєєв І.О., 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Деформація 
морально-етичної 
самосвідомості при 
виникненні та 
розвитку девіантної 
поведінки 
неповнолітніх 
правопорушників. 
Психологічні та 
педагогічні проблеми 
професійної освіти та 
патріотичного 
виховання персоналу 
системи МВС України: 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Харків : 
ХНУВС. 2020. С.293–
296.
4. Віденєєв І.О. 
Емоційне вигоряння 
як детермінанта 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників 
правоохоронних 
органі. Соціально-
психологічне 
забезпечення 
діяльності сил 
безпеки та оборони 



України : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції - Харків: 
НАНГУ. 2020. С.156–
160.
5. Віденєєв І.О. 
Проблема сімейного 
насильства у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. Харків : 
ХДАК, 2020. С.128–
130.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова

131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 8. 
Психологія 
сім'ї

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 



Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 



Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

150279 Дерев`янко старший Сценічного 23 ОКГ 1. Відповідає 5 пунктам 



Інна 
Володимирів
на

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

мистецтва Іноземна мова 
(за проф. 
спрям.)

з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
Derevianko I. V. The 
Experience of the 
Teenagers' Christian 
Upbringing in Kyivan 
Rus and its influencing 
the Modern Upbringing 
Methodology. 
Perspektywy 
Edukacyjjne-Społeczne. 
Łodż: Wyższa Szkolа 
Biznesu i Nauk o 
Zdrowiu. 2015. № 5.  P. 
6–9.
Oliinyk O.V., 
Derevianko I.V. 
Analyses of the Present 
Day American Higher 
Education Trends, 
Experiences and 
Results of Distance 
Learning 
Implementation. Nauka 
i Studia. – Pedagogiczne 
Nauki: Psychologia I 
Socjologia. 24–4 (158) 
2016. P. 65–79.
Oliinyk O.V., 
Derevianko I.V. Quality 
Assessment and 
Assurance  in Distance 
Education. 
Stredoevropsky vestnik 
pro vedu a vyzkum. – 
Central European 
Journal for Science and 
Research. № 5 (41). 
2017. P. 20–26.
Oliinyk O.V., 
Derevianko I.V. A 
Survey on Distance 
Learning Popularity 
and Credibility Value in 
Ukraine. 
Wschodnioeuropejskie  
Czasopismo Naukowe. 
– East European 
Scientific Journal. № 3 
(31). 2018 part 5. P. 
25–29. 
Oliinyk O.V. 
Derevianko I.V.  The 
Survey of Distance 
Education Degree 
Programs and Learning 
Platforms in the USA. 
Wschodnioeuropejskie  
Czasopismo Naukowe. 
East European 
Scientific Journal. № 2 
(42). 2019  volume 4. P. 
32–36.
30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України



1. Дерев’янко І.В. 
Творче використання 
педагогічних ідей та 
досвіду 
християнського 
виховання підлітків в 
умовах сьогодення. 
Вісник Луганського 
національного 
університету ім. 
Тараса Шевченка. 
Серія (Педагогічні 
науки). Луганськ.2014. 
Вип. №2 (285) С. 200–
206
2. Дерев’янко І.В. 
Дослідження методів і 
форм організації 
християнського    
виховання підлітків за 
часів Київської Русі 
(VIII-XV століття). 
Збірник наукових 
праць. Педагогічні 
науки. Випуск 66. 
Херсон : ХДУ, 2014. 
С.63–67
3. Дерев’янко І.В. 
Християнська 
традиція як засіб 
виховання сучасних 
підлітків. Збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г.С. 
Сковороди «Теорія та 
методика навчання та 
виховання». Харків : 
ХНПУ імені Г. С. 
Сковороди, 2014. Вип. 
36. С. 64–71
4. Дерев'янко І. В. 
Зміст християнського 
виховання підлітків на 
сучасному етапі. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Запоріжжя : 
КПУ, 2016. Вип. 50 
(103). С. 81–88.
5. Дерев'янко І.В.  
Зміст християнського 
виховання підлітків 
позанавчальній 
виховній діяльності на 
сучасному етапі. 
Теорія та методика 
навчання та 
виховання. Харків, 
2017. Вип. 42. С. 39–
48.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Частник О.С.,Частник 
С.В., Деревянко І.В. 
Англійська мова для 
мистецьких 
спеціальностей: Навч. 
посібник. Харків : 
Тимченко, 2006. 288с.

30.13) наявність 



виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Олійник О.В., 
Дерев’янко І.В. 
Англійська мова у 
професійному 
спілкуванні: Програма 
та навчально-
методичні матеріали 
для студентів 
магістратури 
спеціальності 
«Культурологія». 
Харків : ХДАК,  2018.  
46 с.
2. Олійник О.В., 
Дерев’янко І.В. 
Англійська мова за 
профспрямуванням: 
Програма та 
навчально-методичні 
матеріали для 
студентів магістратури 
спеціальності 
«Туризм». Харків : 
ХДАК,   2018. 50 с.
3. Олійник О.В., 
Дерев’янко І.В. 
Англійська мова: 
програма та 
навчально-методичні 
матеріали для 
студентів факультету 
культурології 
спеціалізації 
«Реклама та зв’язки з 
громадськістю у 
соціокультурній 
сфері». Харків : ХДАК, 
2017. 30 с.
4. Олійник О.В., 
Дерев’янко І.В. 
Англійська мова: 
програма та 
навчально-методичні 
матеріали для 
студентів факультету 
культурології напрям 
підготовки: 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності до модуля 
«Професійно-
орієнтоване читання». 
Харків : ХДАК, 2017. 
31 с.
30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Дерев'янко І. В. 
Педагогічна 
майстерність як якість 
особистості. Культура 



та інформаційне 
суспільство ХХІ 
століття : матеріали 
всеукр. наук.-теорет. 
конф. молодих 
учених, 21-22 квіт. 
2016 р. Харків, 2016.С. 
73-76.
2. Дерев'янко І. В. 
Перспективи творчого 
використання 
педагогічних ідей 
християнського 
виховання підлітків у 
сучасній сім’ї та 
школі. Материали за 
XIII международна 
научна практична 
конференция 
«Найновите научни 
постижения - 2017», 
Volume 6: 
Педагогически науки. 
Психология и 
социология.  София 
:«Бял ГРАД-БГ» C. 
36–38
3. Дерев'янко І. В. 
Передумови 
становлення та 
розвитку 
християнського 
виховання підлітків у 
Київській Русі. 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. 
Переяслав-
Хмельницький, 2017.  
Вип. 27. С. 83–86.
4. Дерев’янко І.В., 
Олійник О.В. Cуб’єкт-
об’єктні відносини у 
системі 
християнського 
виховання молоді. 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-теоретичної 
конференції молодих 
учених ХДАК (26 – 27 
квітня). Харків : 
ХДАК, 2018. С. 52–54
5. Дерев’янко І.В, 
Олійник О.В. 
Психолого-
педагогічні 
особливості взаємодії 
сучасних підлітків як 
об’єктів виховання із 
суб’єктами виховання. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. 
Переяслав-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 40. С. 261–262.
6. Oliinyk O.V. 
Derevianko I.V.  The 



Basics of Lexical 
Approach in ELT. 
Thinking Globally, 
Teaching Locally: Book 
of Papers 2019 TESOL-
Ukraine National 
Convention,  Kharkiv, 
April 9-10, 2019. 
Publishing House I. 
Ivanechka, 2019. С.116–
118.

182726 Лєвіна 
Валерія 
Григоріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Культурології Диплом 
кандидата наук 

ДK 029901, 
виданий 

15.12.2004

15 ОКГ 2. Історія 
української 
культури

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.

Відповідає 5 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.2) Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лєвіна В.Г. Розвиток 
філософії української 
національної ідеї у 
творчості 
письменників-
шістдесятників. 
Вісник Харк. нац. ун-
ту. Сер. Теорія 
культури і філос. 
науки. Харіків, 2014. 
№ 1083 Вип. 49. С. 
98–103. 
2. Лєвіна В.Г. Пошуки 
національного «Я» у 
творчості діячів 
українського 
відродження кін. 
ХVІІІ – ХХ ст. 
Культура України. 
Сер.: Культурологія : 
зб. наук.  пр. Харків : 
ХДАК, 2015. Вип. 49. 
С. 230–241.
3. Лєвіна В.Г. 
країнське національне 
відродження та 
сіонізм: від історико-
культурних паралелей 
до сучасного діалогу 
ідей. Культура 
України. Серія: 
Культурологія : зб. 
наук. пр. Харків: 
ХДАК, 2017.  Вип. 55.  
C. 205–215. 
4. Лєвіна В.Г. 
Концепція 
єврейського 
національного 
будівництва В.-З. 
Жаботинського в 
контексті українського 
відродження 
наприкінці ХIХ – поч. 
ХХ ст. Культура 
України. Сер. 
Культурологія : зб. 
наук. пр. Вип. 60. 
Харків : ХДАК, 2018. 
С. 238–249.

30.3) Наявність 
виданого підручника, 
навчального 



посібника або 
монографії:
Філософія української 
національної ідеї та 
Микола Хвильовий: 
історико-
культурологічний 
аспект: монографія - 
К.: Ін-т культурології 
Акад. мистецтв 
України, 2010. — 207с. 
(у співавт.)

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
Історія світової та 
української культури: 
програма нормативної 
навчальної 
дисципліни 
підготовки бакалавра 
2 курсу спеціальності 
021 «Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво». – Х., 
ХДАК, 2017. - 36 с.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член профспілки 
працівників культури.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Досвід практичної 
роботи з спеціальності 
– 16 років.

269464 Радько 
Ольга 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022808, 
виданий 

26.06.2014

5 ОКПП 9. 
Психодіагност
ика

Має відповідний 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат терапевта 
за напрямом 
Танцювально-рухова 
терапія (Сертифікат 
№ 0001-09/19 від 
22.09.2019р.), 
пройшла навчання за 
курсами 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0503 від 17-18 січня 
2019р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Робота з 



посттоталітарною 
травмою в методі 
танцювально-рухової 
психотерапії» 
(Сертифікат № 1752 
від 10.11.2019р. 
Української асоціації 
танцювально-рухової 
терапії з Radana 
Syrovatkova), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (ECTS 
credits: 4,8 internship 
certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/16UA 6 
february 2021).

Відповідає 6 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kolesnichenko O., 
Prykhodko I., Radko O., 
Kravchenko J. 
Psychological Markers 
Of Suicides In Military 
Service During 
Wartime: A 
Contemporary Example 
/ Military Behavioral 
Health. 2021.

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Феномен 
психологічного 
благополуччя 
особистості в сучасній 
психології та його 
компоненти: 
теоретична модель. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 6. Т. № 
1, 2019. С 148 – 152.
2. Психологічна 
готовність до 
виконання 
професійних 
обов’язків з високою 



психофізіологічною 
«ціною» діяльності 
фахівців психологів: 
теоретична модель. 
Науковий вісник 
«Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсонський 
державний 
університет. Херсон. 
№ 1 / 2019. С. 274 - 
279.
3. Індивідуально-
психологічні 
особливості як 
складова ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
служби інкасації. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 1. Т. 2 / 
2019. С 189 - 193.
4. Індивідуально-
психологічні 
особливості 
професійної 
спрямованості 
особистості до вибору 
військових і цивільних 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 2 / 
2018. С 212 - 216.
5. Особливості 
соціально-
психологічної 
адаптації курсантів та 
студентів до 
навчальної та 
навчально-службової 
діяльності. Науковий 
вісник «Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсон. № 5-6 / 2015. 
С. 44-50.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Психологічні 
особливості 
ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
спеціального 
підрозділу служби 
інкасації Державної 
служби охорони при 
МВС. Монографія. 
Харків: «Міськдрук». 
2014. 184 с.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Радько О.В. 
Загальна психологія: 
Конспект лекцій. 
ХДАК, 2019.
2. Радько О.В. Вікова 
психологія: Конспект 
лекцій. ХДАК, 2019.
3. Радько О.В. 
Психологія 
(особистість та 
соціальна): Конспект 
лекцій ХДАК, 2019.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Української 
асоціації 
танцювально-рухової 
терапії 

30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування з 
2014 р., ФОП Дейнеко 
В.О.

29266 Білик Олена 
Миколаївна

доцент, 
Суміщення

Аудіовізуально
го мистецтва

Диплом 
доктора наук 
ДД 007552, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001751, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008826, 
виданий 

23.10.2003

25 ОКГ 4. 
Українська 
мова (за проф. 
спрям.)

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Відповідає 7 пунктам з 
18 п  пп 30:

30.1) Наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2.  Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 



suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) Наявність  
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Білик О. М. 
Підвищення якості 
підготовки іноземних 
студентів у контексті 
професійної 
соціалізації в освітньо-
культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу. 
Вісник Луганського 
національного 
університету ім. 
Тараса Шевченка : 
Педагогічні науки. 
2016. № 3, ч. 2. C. 6–
14. 
2. Білик О. М. 
Соціалізація 
іноземних студентів у 
контексті соціально-
педагогічної 
діяльності в освітньо-
культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу 
Вісник Луганського 
національного 
університету ім. 
Тараса Шевченка : 
Педагогічні науки. 
2016. № 1, ч. 2. C. 107–
114. 
3. Білик О. М. 
Соціально-
педагогічний супровід 
соціалізації іноземних 
студентів в освітньо-
культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу. 
Вісник Черкаського 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. 
2016. № 5. С. 18–24. 
4. Білик О. 
Соціалізація 
іноземних студентів у 
соціокультурному 
просторі 
інформаційного 
суспільства. 
Педагогічні науки : 
теорія, історія, 
інноваційні 
технології. 2016. № 4. 
C. 439–450. 
5.Білик О. М. 
Соціально-
педагогічний супровід 
соціалізації іноземних 
студентів : досвід 
практичної реалізації 
в освітньо-
культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу 



[Електронний ресурс] 
ScienceRise : 
Pedagogikal Education. 
2017. № 4 (12). С. 30–
37. URL : 
http://journals.uran.ua
/sr_edu/article/view/-
100404/95949.
6. Білик О. М., Брагіна 
Т. М.Комеморативні 
практики в процесі 
соціалізації освітніх 
мігрантів у 
соціокультурном 
просторі сучасної 
України. Вісник 
Харківської державної 
академії культури : зб. 
наук. пр. Харків : 
ХДАК, 2019.  Вип. 56.  
C. 19–28.
8. Bilyk O.M., Bragina 
T. M. Cross-cultural 
context of foreign 
student’s socialization 
in educational and 
cultural environment at 
instituons of higher 
efucation. Культура 
України. Серія: 
Культурологія : зб. 
наук. пр. Харків : 
ХДАК, 2018.  Вип. 60.  
P. 9–19. 

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Білик О. М. 
Соціалізація 
іноземних студентів в 
освітньо-культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу 
України : монографія. 
Харків : Майдан, 2016. 
336 с.
2. Міжкультурна 
комунікація в 
університетському 
освітньому просторі : 
колект. моногр. / [авт. 
кол.: Волков С., Білик 
О., Домнич С. та ін. ; 
за ред. Н. І. Ушакової].  
Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2019.  232 с.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання

Член редколегії 
наукового видання 
«Викладання мов у 



вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі. 
Міжпредметні 
зв’язки» (ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна)

30.9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових предметів, ІІ-
ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»: участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»
:Участь у журі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів «Мала 
академія» - 2019/2020 
н.р.; участь у журі 
обласного конкурсу 
ораторського 
мистецтва; участь у 
журі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року 2021» у номінації 
«Українська мова та 
література» - 
2020/2021 н.р.

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Організаційна робота 
у ХДАК на посаді 
проректора з науково-
педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків.

30.13) Ннаявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчаня, конспктів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальою кількістю 
три найменування:
1. Билык Е. Н., 
Брагина Т. М., 
Сухорукова Е.Н. 
Украинская народная 
архитектура : учеб. 
пособие по работе с 
видеофиль мом для 
иностр. студентов 
базовых фак. 
гуманитар. профиля; 
М - во культуры 
Украины, Харьк гос. 
акад. культуры, Каф. 
искусствоведения, 
литературоведения и 
языкознания. Харьков 
: ХГАК, 2013. 32 с. 
2. Билык Е. Н., 
Кальниченко Н. Н., 
Сухорукова Е. Н. 
Экскурсия по 
Харькову : учеб. 
пособие по работе с 
видеофильмом для 
иностр. студентов 
подготов. фак.; М-во 
культуры Украины, 
Харьк. гос. акад. 
культуры, Каф. 
искусствоведения, 
литературоведения и 
языкознания. — 
Харьков : ХГАК, 2013. 
20 с. 
3. Билык Е. Н., 
Сухорукова Е. Н. 
Симфонический 
оркестр: тайна 
гармонии : учеб. 
пособие по работе с 
видеофильмом для 
иностр. студентов 
базовых фак. 
(направление "Музык. 
искусство") ; М-во 
культуры Украины, 
Харьк. гос. акад. 
культуры, Каф. 
искусствоведения, 
литературоведения и 
языкознания. Харьков 
: ХГАК, 2013. 33 с. 

30.15) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Билык Е. Н. 
Художественные 
традиции 
Слобожанщины в 
процессе 
инкультурации 
иностранных 
студентов. Wartości i 
idee a polityka / pod 
red. Katarzyny M. 
Cwynar. Rzeszów, 2016. 



P. 123–134.
2. Білик О. М. Роль 
мовної підготовки у 
процесі соціалізації 
іноземних студентів у 
освітньо-культурному 
середовищі вищого 
навчального закладу. 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі : 
міжпредметні зв'язки 
: наук. дослідж., 
досвід, пошуки . 
Харків : ХНУ, 2015. 
Вип. 26. C. 8–16.
3. Bragina T. M., Bilyk 
O. M. Some Reflections 
on the Method of C. 
Geertz's Interpretive 
Anthropology.  
European Vector of 
Contemporary 
Psychology, Pedagogy 
and Social Sciences: the 
Experience of Ukraine 
and the Republic of 
Poland : collective 
monograph. 
Humanities and 
Natural Sciences 
University in 
Sandomierz.  
Sandomierz, Poland, 
2018.  Vol. 1.  P. 53–72.
4. Bragina T. M., Bilyk 
O. M. The conceptual 
apparatus of C. Geerts' 
interpretive 
antropology. Science 
and technology of the 
present time: priopity 
development directions 
of Ukraine and Poland : 
proceeding 
International 
Multidisciplinary 
Conference, 19-20 
Oktober / Z. Gloger 
Wolomin International 
and Regional 
Cooperation University.  
Wolomin, 2018.  Vol. 6.  
P. 183–186.
5. Bragina T. M., Bilyk 
O. M. The Hermenetical 
Standpoint of C. Geert's 
Interpretive 
Anthropology. 
Modernization of 
Educational System: 
World trends and 
national Peculiarities : 
Proceedings 
international scientific 
conf., February 23 rd, 
2018 / Vytautas 
Magnus University, 
Faculty of Social 
Science.  Kaunas, 
Lithuania, 2018.  P. 
48–54.

67037 Щедрін 
Анатолій 
Трофимович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Аудіовізуально
го мистецтва

Диплом 
доктора наук 
ДД 006876, 

виданий 
08.10.2008, 

Атестат 
професора 

43 ОКГ 5. 
Філософія

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Відповідає 8 пунктам 
з 18 п  пп 30:



12ПP 008187, 
виданий 

26.10.2012

30.2. наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:

1. Щедрин А.Т. 
Философско-
антропологические 
аспекты проблемы 
поиска внеземных 
цивилизаций. 
Антропологічні 
виміри філософських 
досліджень. 
Дніпропетровськ, 
2013. Вип. 3. – С. 30–
42.
2. Щедрин А.Т. 
Ченнелинг: поиски 
метаантропологическ
их измерений бытия 
разума во Вселенной 
(по материалам 
Всемирной Паутины). 
Антропологічні 
виміри філософських 
досліджень. Збірник 
наукових праць. Вип. 
5. Дніпропетровськ, 
2014. С.  24–46.
3. Щедрин А.Т. 
Релігійно-
філософськи рухи 
«Нової Ери». 
Культура України: зб. 
наук. пр. Xарків  : 
ХДАК, 2014. Вип. 46. 
С. 33–42.
4. Щедрин А.Т. 
Проблема  «CETI – 
SETI» как индикатор 
формирования  
субъектности 
человечества. Вісник 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна. Сер. : 
«Теорія культури та 
філософія науки». № 
1142.  Вип.52. 2014. С. 
119–127.
5. Щедрин А.Т. 
Философские аспекты 
«CETІ – SETI»: 
проблемы 
субъектности 
межзвёздного диалога 
/ А.Т. Щедрин. 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології». Науково-
практичний журнал. 
Одеса : НУ «Одеська 
Юридична 
Академія»., 2016. Вип. 
9. C. 158–161.
6. Щедрин А.Т. 
Философско-
антропологические 
измерения проблемы 
исследования 
экзопланет  в 
контексте 
современной 
культуры: диалог 
эпох. Актуальні 
проблеми філософії 



соціології.  2016.  Вип. 
13.  C. 98–101.
7. Щедрин А.Т. 
Концепції 
позаземного розуму в 
культурному 
універсумі 
сьогодення: 
філософсько-освітні 
виміри. Вища освіта 
України. 2017. №1. С. 
51–58.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Щедрин А.Т.  
«Вторинна» 
міфотворчість як 
соціокультурний 
феномен: (проблеми 
релегієзнавчо-
культурологічного 
аналізу) : монографія. 
‒ Харків : ХДАК, 2007. 
429 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження  
наукового ступеня. 
Науковий консультант 
доктора наук 
Герчанівської П.Е. 
Науковий керівник 
кандидатів наук з 
культурології: 
Соколова Б.Ю.; 
Скорупо С.О.;  
Савченко А.А. 

30.7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад:
Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій: з 
культурології та 
мистецтвознавства 
ВАК України (2010р-
2011рр.), ДАК МОН 
молоді і спорту 
України (2012-2013 
рр); 
Залучався до роботи 
акредитаційної комісії 
МОН у відповідності 
до наказів по 
міністерству (2014; 
2015 рр.).

30.8)  виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редколегій 
наукових фахових 
видань: 
«Міжнародний 
вісник. Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство» 
(Київ; Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв);
.«Магістеріум.» Серія 
«Культурологія» 
(Київ; Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
Академія»);
«Культура України» 
(Харків;  Харківська 
державна академія 
культури).

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу:
завідувач кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін Інституту 
сходознавства і 
міжнародних відносин 
«Харківський 
колегіум» (2009-2016 
рр.).

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Заступник голови 
спеціалізованої вченої 
ради ХДАК 
Д64.807.01 із захисту 
докторських 
дисертацій з 
культурології та 
мистецтвознавства 
при Харківській 
державній академії 
культури



30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Щедрин А.Т. Історія 
філософії: Прогр. 
курсу / М.В. Дяченко, 
А.Т. Щедрін, Г.Я. 
Мамалуй, В.В. 
Лисенкова. Харікв: 
ХДАК, 2011. 110 с.
2. Щедрин А.Т. Логіка 
: прогр. та навч.-
метод, матеріали до 
курсу Xарків : ХДАК, 
2012. 70 с.
3. Щедрин А.Т. 
Філософія. Програма 
та навчально-
методичні матеріали 
до курсу/ М.В. 
Дяченко, К.В. Кислюк, 
В.В. Лисенкова, Г.Я. 
Мамалуй, В.Г. 
Шадурський, А.Т. 
Щедрін. Xарків : 
ХДАК, 2011. 71 с.
4. Щедрин А.Т. 
Программа курса 
«История науки и 
техники» для 
студентов всех 
специальностей 
дневной и вечерней 
форм обучения. 
Харьков : ХПИ, 1993. 
32 с.
5. Щедрин А.Т. 
Научно-философская 
система Аристотеля. 
Методические 
рекомендации и 
справочный материал 
по курсам «История 
науки и техники», 
«Философия», 
«Логика и 
методология научного 
познания». Харьков : 
ХГПУ, 1994. 88 с.
6. Щедрин А.Т. 
Академічне 
релігієзнавство: 
підручник / Колодний 
А., Лобовик Б, 
Яроцький П. та ін. 
Київ, 2000. С. 817–
828.

66909 Бірьова 
Ольга 
Юріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057576, 

10 ОКГ 6. Історія 
України

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Відповідає 5 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 



виданий 
10.12.2010

видань України:
1. Бірьова О.Ю. 
Садибні будинки 
Слобожанщини в добу 
бароко. Гілея: 
науковий вісник. Київ: 
Вид-во Гілея, 2020. 
Випуск 153, №2. 
Історичні науки. С. 
17–21. 
2. Бірьова О.Ю. 
Національний склад 
населення 
Слобідського регіону в 
17 – ХІХ ст. Гілея: 
науковий вісник. Київ 
: Вид-во Гілея, 2019. 
Випуск 150. (№11). Ч. 
1. Історичні науки. С. 
24–27. 
3. Бірьова О.Ю. 
Історична спадщина 
родини Харитоненків 
в селищі 
Володимирівка. Гілея: 
науковий вісник. Київ: 
Вид-во Гілея, 2018. 
Випуск 138 (11). Ч. 1. 
Історичні науки. С. 
31–33. 
4. Бірьова О.Ю. 
Слобожанщина: 
адміністративні й 
соціальні зміни 
протягом другої 
половини 17 – першої 
половини 18 століття. 
Гілея: науковий 
вісник. Київ: Вид-во 
Гілея, 2018. Випуск 
137 (10). С. 7–10. 
5. Бірьова О.Ю. 
Складові садибних 
ансамблів 
Слобожанщини. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2016. Випуск 45. Т.1. С. 
79–81. 

30.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
Керівництво постійно 
діючим студентським 



науковим гуртком, 
організація та 
проведення наукової 
роботи зі студентами.

30.16) Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член громадської 
організації 
«Українське 
товариство охорони 
пам’яток історії та 
культури». 
30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 
викладацька 
діяльність 10 років. 

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультування 
Первомайського 
краєзнавчого музею 
Харківської області.

123703 Віденєєв 
Ігор 
Олександрор
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001793, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013627, 

виданий 
19.10.2006

26 ОКГ 3. 
Анатомія та 
еволюція 
нервової 
системи

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 
Пройшов стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 25.03. 
2019 – 25.04. 2019 р.р. 
Довідка 40/19 від 
25.04.2019 р), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М.  До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості. Науковий 
вісник Херсонського 



державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Випуск 3. Херсон. 
2018. Т.№2. С. 210–
214.
2. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій  О.М. 
Взаємозв’язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
2. С.178–181.
3. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Большакова А.М. 
Інтимно-особистісна 
сфера в системі 
життєвих цінностей 
аномальної 
особистості 
правопорушника. 
Право і безпека. 
Харків :Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
2019. № 2(73) С. 94–
100.
4. Віденєєв І.О., 
Перевозна Т.О., 
Радько О.В. Емоційне 
вигорання як фактор 
постравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2020. Том. 
І. Випуск 12. С.136–
140.
5. Віденєєв І.О.  
Психологічні 
особливості 
насильницьких 
сімейних конфліктів у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Габітус: Науковий 
журнал. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – 2020. 
Випуск 16. С.158–163.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
Igor Videnieiev. Specific 
features of deformation 
of moral and ethical 
consciousness in the 
structure of deviant 
behavior of juvenile 
offenders. /Igor 
Videnieiev 
//Information and 
Innovation 



Technologies in the Life 
of Society. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts. Katowice 
School of Technology 
Monograph 28. - 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. – 
Р.29-34.

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Чичуга М. М.: 
«Профілактика 
деструктивних 
психічних  станів 
працівників 
соціально-
психологічної служби 
установ виконання 
покарань України», 
19.00.06 — юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
2. Геращенко О. В.: 
«Психологічна 
корекція поведінки 
схильних до 
бродяжництва 
підлітків»
19.00.06 –  юридична 
психологія К 
64.700.04. 2016 р.
3. Погорєлов С. В. : 
«Уявлення про 
надзвичайну ситуацію 
та особливості 
переживання загрози 
її виникнення 
мешканцями 
України», 19.00.09 
«Психологія 
діяльності в 
особливих умовах» К 
64.707.02. 2017р.
4. Гончарова Г. О.: 
«Особливості 
розвитку ставлень 
майбутніх працівників 
підрозділів 
превентивної 
діяльності 
Національної поліції 
України до соціально-
професійного 
оточення», 19.00.06 – 
юридична психологія 
К 64.700.04. 2018 р.
5. Приймаченко О.М. 
«Особливості 
емоційного інтелекту 
неповнолітніх 
засуджених чоловічої 
статі» 19.00.06 – 
юридична психологія 
Д 64.700.04 .2020 р.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Віденєєв І.О. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості 
особистості як чинник 
професійної адаптації 
працівників 
правоохоронних 
органів. Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2019. 
С.235–238.
2. Віденєєв І.О,. 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Вплив індивідуально-
психологічних 
особливостей на 
професійне вигорання 
працівників органів 
внутрішніх справ. 
Особистість, 
суспільство, закон : 
тези доп. Учасників 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 
пам’яті проф. С. П. 
Бочарової  / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. 
Харків. Харків, 2020. 
С.196–199.
3. Віденєєв І.О., 
Акчурина А.Є., 
Басалкевич М.Л 
Деформація 
морально-етичної 
самосвідомості при 
виникненні та 
розвитку девіантної 
поведінки 
неповнолітніх 
правопорушників. 
Психологічні та 
педагогічні проблеми 
професійної освіти та 
патріотичного 
виховання персоналу 
системи МВС України: 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Харків : 
ХНУВС. 2020. С.293–
296.
4. Віденєєв І.О. 
Емоційне вигоряння 
як детермінанта 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників 
правоохоронних 
органі. Соціально-
психологічне 
забезпечення 
діяльності сил 



безпеки та оборони 
України : тези доп. 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції - Харків: 
НАНГУ. 2020. С.156–
160.
5. Віденєєв І.О. 
Проблема сімейного 
насильства у 
відображенні 
вітчизняних медіа. 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. Харків : 
ХДАК, 2020. С.128–
130.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова

131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 2. 
Психологія 
особистості

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 



розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 



2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.



131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

12 ОКПП 3. 
Історія 
психології

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 



4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 
особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 



Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

269464 Радько 
Ольга 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022808, 
виданий 

26.06.2014

5 ОКПП 4. 
Загальна 
психологія

Має відповідний 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат терапевта 
за напрямом 
Танцювально-рухова 
терапія (Сертифікат 
№ 0001-09/19 від 
22.09.2019р.), 
пройшла навчання за 
курсами 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0503 від 17-18 січня 
2019р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Робота з 
посттоталітарною 



травмою в методі 
танцювально-рухової 
психотерапії» 
(Сертифікат № 1752 
від 10.11.2019р. 
Української асоціації 
танцювально-рухової 
терапії з Radana 
Syrovatkova), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (ECTS 
credits: 4,8 internship 
certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/16UA 6 
february 2021).

Відповідає 6 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kolesnichenko O., 
Prykhodko I., Radko O., 
Kravchenko J. 
Psychological Markers 
Of Suicides In Military 
Service During 
Wartime: A 
Contemporary Example 
/ Military Behavioral 
Health. 2021.

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Феномен 
психологічного 
благополуччя 
особистості в сучасній 
психології та його 
компоненти: 
теоретична модель. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 6. Т. № 
1, 2019. С 148 – 152.
2. Психологічна 
готовність до 
виконання 
професійних 
обов’язків з високою 
психофізіологічною 



«ціною» діяльності 
фахівців психологів: 
теоретична модель. 
Науковий вісник 
«Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсонський 
державний 
університет. Херсон. 
№ 1 / 2019. С. 274 - 
279.
3. Індивідуально-
психологічні 
особливості як 
складова ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
служби інкасації. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 1. Т. 2 / 
2019. С 189 - 193.
4. Індивідуально-
психологічні 
особливості 
професійної 
спрямованості 
особистості до вибору 
військових і цивільних 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 2 / 
2018. С 212 - 216.
5. Особливості 
соціально-
психологічної 
адаптації курсантів та 
студентів до 
навчальної та 
навчально-службової 
діяльності. Науковий 
вісник «Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсон. № 5-6 / 2015. 
С. 44-50.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Психологічні 
особливості 
ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
спеціального 
підрозділу служби 
інкасації Державної 
служби охорони при 
МВС. Монографія. 
Харків: «Міськдрук». 
2014. 184 с.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Радько О.В. 
Загальна психологія: 
Конспект лекцій. 
ХДАК, 2019.
2. Радько О.В. Вікова 
психологія: Конспект 
лекцій. ХДАК, 2019.
3. Радько О.В. 
Психологія 
(особистість та 
соціальна): Конспект 
лекцій ХДАК, 2019.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Української 
асоціації 
танцювально-рухової 
терапії 

30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування з 
2014 р., ФОП Дейнеко 
В.О.

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 009078, 

виданий 
21.11.2013

20 ОКПП 5. 
Соціальна 
психологія

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-
психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 
України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 



Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 
Medical Rehabilitation 
of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 



Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 
predict the risk of 
suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  
кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 
здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 
соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 



Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем: адаптація smi – 
опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 
монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 
Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 



ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 



(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.



5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 
соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 
життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 
умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 



Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 
Орликівські читання-
2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 
2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»

131682 Перевозна 
Тетяна 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001468, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

12 ОКПП 6. 
Основи 
психологічної 
практики

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Пройшла стажування 
– підвищення 



доцента 12ДЦ 
039581, 
виданий 

26.06.2014

кваліфікації на 
кафедрі суспільних 
наук, Харківського 
національного 
університет мистецтву 
ім. І.П. 
Котляревського, 
жовтень 2015 р.), 
пройшла навчання за 
курсом «Основи 
психологічного 
консультування у 
когнітивно-
поведінковому 
підході» (ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога», 
Сертифікат 56 год., 
листопад 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021).

Відповідає 5 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Большакова О. М., 
Перевозна Т. О., 
Віденєєв І. О. Місце 
матеріального 
добробуту в системі 
оцінювання дійсності 
у осіб зі специфічними 
розладами 
особистості. Габітус. 
Одеса, 2020.  Вип. 14.  
С. 158–163.
2.  Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Радько О. В. Емоційне 
вигорання як фактор 
посттравматичних 
стресових розладів у 
працівників поліції. 
Габітус. Одеса, 2020.  
Вип. 12. Том 1.  С. 136–
139.
3. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Взаємозв'язок творчих 
здібностей з 
ефективністю 
управління. Теорія і 
практика сучасної 
психології: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет.  2019. № 
2. Т.2  С.178–181 
4. Віденєєв І. О, 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М.    
Індивідуально- 
психологічні 
особливості 



особистості, як фактор 
придатності особи до 
служби в ОВС.  
Проблеми психології: 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Київ. 2019.  
Том. ХІ: Психологія 
особистості. 
Психологічна 
допомога особистості.  
Вип. 19.  С.42–55.
5. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. До 
питання дослідження 
специфіки 
оцінювання дійсності 
в структурі ставлення 
до світу у осіб зі 
специфічним 
розладами 
особистості.  
Науковий вісник 
херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Херсон. 2018. Вип. 3. 
Т.№2.  С. 210–214.
6. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т.О., 
Харцій О. М. 
Особливості 
формування 
професійної адаптації 
співробітників 
правоохоронних 
органів. Теорія і 
практика сучасної 
психології. Збірник 
наукових праць. 
Класичний приватний 
університет.  
Запоріжжя. 2018. № 
2. С. 98–103.
7. Віденєєв І. О., 
Перевозна Т. О., 
Харцій О. М. Вплив 
творчого потенціалу 
на розвиток 
особистості.   
Київський науково-
педагогічний вісник. 
Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології.  Київ. 
2017.  № 11 (11). С. 91–
97.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Перевозна Т.О.  
Тьюторська практика 
як інноваційна модель 
освітньої комунікації у 
вищій школі. 
Інформаційні та 
інноваційні технології 
в XXI столітті. 
Монографія 28.  Вища 
технічна школа в 
Катовіце.  2019. С. 
207–213.

30.13) наявність 



виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Перевозна Т.О. 
Психологія 
особистості: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2017.
Перевозна Т. О. 
Психологія сім’ї: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
2. Перевозна Т.О. 
Патопсихологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2019.
3. Перевозна Т.О. 
Основи психокорекції: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Асоціації 
професійних 
психологів м. Харкова.

30.17) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Стаж роботи на посаді 
медичного психолога 
та психолога-судового 
експерта – 23 роки.

269464 Радько 
Ольга 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022808, 
виданий 

26.06.2014

5 ОКПП 7. 
Вікова 
психологія

Має відповідний 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат терапевта 
за напрямом 
Танцювально-рухова 
терапія (Сертифікат 
№ 0001-09/19 від 
22.09.2019р.), 
пройшла навчання за 
курсами 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0503 від 17-18 січня 
2019р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Робота з 
посттоталітарною 
травмою в методі 
танцювально-рухової 
психотерапії» 
(Сертифікат № 1752 
від 10.11.2019р. 
Української асоціації 
танцювально-рухової 



терапії з Radana 
Syrovatkova), тренінг 
«Education & Career & 
Saccess» (University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (ECTS 
credits: 4,8 internship 
certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/16UA 6 
february 2021).

Відповідає 6 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kolesnichenko O., 
Prykhodko I., Radko O., 
Kravchenko J. 
Psychological Markers 
Of Suicides In Military 
Service During 
Wartime: A 
Contemporary Example 
/ Military Behavioral 
Health. 2021.

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Феномен 
психологічного 
благополуччя 
особистості в сучасній 
психології та його 
компоненти: 
теоретична модель. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 6. Т. № 
1, 2019. С 148 – 152.
2. Психологічна 
готовність до 
виконання 
професійних 
обов’язків з високою 
психофізіологічною 
«ціною» діяльності 
фахівців психологів: 
теоретична модель. 
Науковий вісник 
«Херсонського 
державного 
університету». Серія: 



«Психологічні науки». 
Херсонський 
державний 
університет. Херсон. 
№ 1 / 2019. С. 274 - 
279.
3. Індивідуально-
психологічні 
особливості як 
складова ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
служби інкасації. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 1. Т. 2 / 
2019. С 189 - 193.
4. Індивідуально-
психологічні 
особливості 
професійної 
спрямованості 
особистості до вибору 
військових і цивільних 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць «Теорія і 
практика сучасної 
психології». 
Класичний приватний 
університет. 
Запоріжжя. № 2 / 
2018. С 212 - 216.
5. Особливості 
соціально-
психологічної 
адаптації курсантів та 
студентів до 
навчальної та 
навчально-службової 
діяльності. Науковий 
вісник «Херсонського 
державного 
університету». Серія: 
«Психологічні науки». 
Херсон. № 5-6 / 2015. 
С. 44-50.

30.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Психологічні 
особливості 
ефективності 
професійної 
діяльності фахівців 
спеціального 
підрозділу служби 
інкасації Державної 
служби охорони при 
МВС. Монографія. 
Харків: «Міськдрук». 
2014. 184 с.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування:
1. Радько О.В. 
Загальна психологія: 
Конспект лекцій. 
ХДАК, 2019.
2. Радько О.В. Вікова 
психологія: Конспект 
лекцій. ХДАК, 2019.
3. Радько О.В. 
Психологія 
(особистість та 
соціальна): Конспект 
лекцій ХДАК, 2019.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Української 
асоціації 
танцювально-рухової 
терапії 

30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування з 
2014 р., ФОП Дейнеко 
В.О.

55182 Большакова 
Анастасія 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
гарант ОП 
053 
Психологія, 
Психолгія 
(І рівень 
(бакалаврсь
кий)), 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
доктора наук 
ДД 000841, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011501, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000361, 
виданий 

24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 009078, 

виданий 
21.11.2013

20 ОКПП 1. Вступ 
до 
спеціальності

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. Має 
сертифікат 
консультанта базового 
рівня за напрямом 
Позитивна 
психотерапія (200 
год., Сертифікат 160 
БК – 6ХА WAPP), 
пройшла навчання за 
курсами «Соціально-
психологічне 
консультування та 
коучінг у руслі 
Позитивної 
психотерапії» (200 
год., Сертифікат СП 
№ 1542302 НАПН 
України), 
«Пропедевтика 
психічних 
захворювань» (152 
год., Сертифікат 
Української спілки 
психотерапевтів), 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення» 
(Сертифікат НПУ ім. 
М.П. Драгоманова), 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду» (Сертифікат 
№ 0497 від 17-18 січня 
2019 р. ГО «Київський 
інститут раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я»), 
«Istanbul Protocol – 
Investigation and 
Documentation of 
Torture and Ill-
treatment» (certificate 
of Georgian Center of 
Psychologycal and 



Medical Rehabilitation 
of Torture Victims – 
Funded by European 
Union, 15 – 16 July, 
2020), тематичне 
вдосконалення 
«Медико-соціальні 
проблеми українських 
жінок в умовах 
гібридної війни» (56 
год., Сертифікат 
Міністерства у справах 
ветеранів, Асоціації 
військової медицини, 
липень 2020 р.), 
тренінг «Education & 
Career & Saccess» 
(University 
HUMANITAS, Poland, 
22.12.2020, 
05.01.2021), 
стажування 
«Methodology for 
interdisciplinary 
research in the social 
and behavioral 
sciences» (Glasgow, 
Scotland. 4,8 ECTS 
credits, Internship 
Certificate School of 
Social and Behavioral 
Sciences № 
SBS/21/18UA 6 
February 2021), 
тренінг «Сучасні 
підходи до медико-
психологічної 
реабілітації осіб, що 
зазнали негативного 
впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, 
соціального, 
техногенного 
характеру» (ПРООН, 
6-7 лютого 2021 р.)

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.1) наявність за 
останні п`ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Stasiuk V., Bolshakova 
A., & Bilyk O. 
Psychological First Aid 
for Military Personnel 
in Combat Operations: 
The Ukrainian Model. 
Military Behavioral 
Health. 2021 
https://doi.org/10.1080
/21635781.2020.186453
0
2. Prykhodko I., 
Matsehora Y., 
Kolesnichenko O., 
Bolshakova A., Bilyk O., 
Haydabrus A. The main 
factors and personality 
characteristics to 



predict the risk of 
suicide by military 
personnel in hostilities. 
Brain. Broad Research 
in Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. Р. 72–86. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.3/110

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:
1. Bolshakova A. 
Features of subjective 
vision of life journey as 
predictors of personal 
potential exhaustion. 
Наука і освіта. 2018.  
№ 5.  Р. 79-84. 
https://doi.org/10.2419
5/2414-4665-2018-5-12
2. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як особистісні  
кореляти розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 3. 2018. С. 26–
35.
3. Большакова А.М. 
Діагностика 
життєтворчих 
здібностей у 
підлітковому віці: 
методика ОЖЗ-П 
(Опитувальник 
життєтворчих 
здібностей). Вісник 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія. Вип. 61. 
2019. С. 186–202.
4. Большакова А.М. 
Показники 
соціального інтелекту 
як особистісні 
кореляти схильності 
до різних стилів 
гумору. Теорія і 
практика сучасної 
психології: Зб. наук. 
праць. 2019. № 3. Т. 1. 
С. 23–27.
5. Большакова А.М., 
Зайцева О.О. Загальні 
та професійні мотиви 
як фактори розвитку 
метакогнітивної 
активності студентів 
під час навчання у 
закладах вищої освіти. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Випуск 1. 2019. С. 94–
101.
6. Большакова А.М. 
Діагностика режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 



схем: адаптація smi – 
опитувальника схема-
режимів Дж. Янга. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
психологічні науки. 
Випуск 5. С. 9–18.
7. Большакова А.М. 
Діагностика схема-
режимів (режимів 
функціонування 
ранніх дезадаптивних 
схем): адаптація SMI – 
опитувальника схема 
режимів Дж. Янга 
(підліткова форма). 
Теорія і практика 
сучасної психології: 
Зб. наук. праць. 2019.  
№ 5. Т. 1. С. 5–11.
8. Большакова А.М. 
Особистісні ресурси 
подолання складних 
ситуацій як 
предиктори 
інноваційної 
готовності майбутніх 
правоохоронців. 
Вісник ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Психологія. Вип. 62. 
2020. С. 68–80.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Большакова А.М. 
Технології 
життєтворчості та 
самореалізації 
особистості. Соціальні 
технології: заради 
чого? Яким чином? З 
яким результатом?: 
монографія. Одеса : 
«Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова», 2014.  С. 
430–432.
2. Большакова А.М. 
Психологічна 
настільна Т-гра як 
технологія 
короткострокового 
психологічного 
консультування, 
коучингу, тренінгу 
(психологічна гра з 
елементами тренінгу 
«Смарагдове місто»). 
Психологічні 
технології 
ефективного 
функціонування та 
розвитку особистості : 
монографія. Суми : 
Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2019. 
С. 426–446.
3. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 



Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Наукове керівництво: 
Борисова А.О. 
Трансформація 
картини світу 
студентів-іноземців у 
процесі міжкультурної 
адаптації в країні 
навчання (кандидат 
психологічних наук, 
наукова спеціальність 
19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія), 
2016 р.

30.8) виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії «Вісника 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди. 
Психологія»

30.10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
психології та 
педагогіки ХДАК 
(Харківська державна 
академія культури)

30.11) участь в 
атестації наукових 
працівників як 



офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.700.04 у 
Харківському 
університеті 
внутрішніх справ

2. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента в 
спеціалізованих 
радах:
Д 64.700.04 у в 
Харківському 
національному 
університеті 
внутрішніх справ 
(19.00.06 – юридична 
психологія);
К 64.053.08 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія);
К 41.051.07 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І.І. 
Мечникова (19.00.01 – 
загальна психологія, 
історія психології).

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Большакова А.М. 
Вступ до 
спеціальності: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2017.
2. Большакова А.М. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2018.
3. Большакова А.М. 
Психодіаностика: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
4. Большакова А.М. 
Соціальна психологія: 
Конспект лекцій. 
Харків : ХДАК, 2018.
5. Большакова А.М. 
Експериментальна 
психологія: Конспект 
лекцій. Харків : ХДАК, 
2019.
6. Большакова А.М. 



Експериментальна 
психологія: Робочий 
зошит. Харків : ХДАК, 
2019.
7. Большакова А., 
Щербакова О. 
Розвиток особистісних 
ресурсів 
гармонійності 
академічно здібного 
учня основної школи: 
Навчально-
методичний посібник. 
Київ: Арт Економі, 
2020. 248 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Большакова А.М., 
Радко О.В. Підготовка 
психологів для 
соціокультурної 
сфери: концепція 
діяльності ХДАК за 
освітньою програмою 
«Психологія». 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
(22-23 листопада 2018 
р.). Харків : ХДАК, 
2018. – С. 68–70.
2. Большакова А.М. 
Особливості 
суб’єктивної картини 
життєвого шляху та 
психологічне 
благополуччя 
особистості. Проблеми 
оптимального 
функціонування 
людини в сучасних 
умовах: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 25 жовтня 
2018р.). [Б.в.] С. 20–
21.
3. Большакова А.М. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
з елементами тренінгу 
«Закони Всесвіту». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, Харків, 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 27 жовтня 
2018 року. Харків: 
Вид-во «Діса плюс», 
2018. С. 21.
4. Большакова А.М. 
Типологізація 
психологічних 
настільних Т-ігор. 



Орликівські читання-
2019: матеріали. 24 
квітня 2019 р. 
Миколаїв : Іліон. 2019 
С. 9–11.
5. Большакова А.М. 
Большакова А. М., 
Фоменко К. І. Картки 
ST для інтерактивної 
концептуалізації 
клієнтського випадку 
та роботи з ранніми 
дезадаптивними 
схемами та 
дисфункціональними 
схема-режимами у 
схема-терапії (ST). 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 
Харків : Діса плюс, 
2020. С. 17 – 19.
6. Большакова А. М., 
Фоменко К. І. 
Психологічна 
трансформаційна гра 
«Креативність». 
Харківський осінній 
марафон 
психотехнологій 
(каталог 
психотехнологій; тези 
доповідей): збірник 
матеріалів ІV 
міжрегіональної 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 31 жовтня 
2020 р., ХНПУ імені 
Г.С Сковороди. 
Харків: Діса плюс, 
2020.С. 19 – 20.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Українського 
союзу психотерапевтів

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Консультування ГО 
«Комплексна 
психологічна 
допомога»

367653 Гончар 
Олена 
Валентинівн
а

Професор, 
Суміщення

Сценічного 
мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
російська мова 

26 ОКГ 1. 
Іноземна мова 
(за проф. 
спрям.)

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності 

Відповідає 11 пунктам 
з 18 п  пп 30:
30.1) наявність 
наукових статей, 
опублікованих в 
журналах, що 
індексуються в 



та література, 
англійська 

мова, Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
022 Дизайн, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000428, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003566, 
виданий 

09.06.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005398, 
виданий 

17.10.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 008462, 

виданий 
25.01.2013

міжнародних науко 
метричних базах 
даних: 
1. Gonchar, O., Kryvuts, 
S., Petukhova, O., & 
Tokar, M. (2019). 
Organization of 
Pedagogical 
Relationships between 
Learners and Teachers 
in the Framework of 
Inclusive Education. 
Revista Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensionala, 
11(2), 126-140. https:// 
doi:10.18662/rrem/121 
2. Bondarenko, I., 
Bondarenko, B., & 
Gonchar, O. (2020). 
Expositional Design Of 
The Audi Museum In 
Ingolstadt: 
Representation Of The 
Brand’s Characteristics 
In Automobile Industry 
History. Muzeológia a 
kultúrne dedičstvo, 
8(1). 
https://www.muzeologi
a.sk/index_htm_files/
mkd_1_20_Bondarenk
o.pdf
3.  Man-Made 
Landforms In 
Landscape Design Of 
Territories As A Means 
Of Solving 
Environmental 
Problems Architecture, 
Civil Engineering, 
Environment, 2020. 
https://doi.org/10.2130
7/acee-2019-047Part of 
ISSN: 1899-0142 

30.2) Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Gonchar O.V., 
Danylenko V. Y., 
Kryvuts S.V., 
Katrichenko K.O., 
Zhernoklieva G.O. 
Development of Art-
Students’ Positive 
Attitudes Towards 
Physical Education by 
Means of Universal 
Design. // Вісник 
Харківської державної 
академії дизайну та 
мистецтв. – Х.: 
ХДАДМ, 2019. - № 6.
2. Гончар О.В. 
Розвиток дизайн-
мислення учасників 
педагогічної взаємодії 
на заняттях з 
іноземної мови в 
системі вищої дизайн 
освіти / О.В. Гончар // 
Теорія та методика. – 
Х.: ХНПУ, 2017. – Вип. 
41. – С. 36-45 
3. Gonchar O.V., 
Soboliev O.V. 



Trajectory of 
development of the 
higher education of 
Ukraine in the XXI 
century // Вісник 
Харківської державної 
академії дизайну та 
мистецтв. – Х.: 
ХДАДМ, 2017. - № 6. – 
С. 57-64
4. Гончар О.В. 
Ціннісні орієнтації 
студента в крос-
культурному 
педагогічному 
дизайні / О.В. Гончар 
// Теорія та методика 
навчання та 
виховання: зб. наук. 
праць. – Харків: 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди, 2016. – С. 
30-36
5. Гончар О.В. 
Ціннісна педагогічна 
взаємодія як концепт 
сучасної дидактики 
вищої школи / О.В. 
Гончар // Педагогічні 
науки: зб. наук. праць. 
– Херсон: ХДУ, 2015. 
– Вип. 67. – С. 228-232
6. Гончар О.В. Борова 
Т.А., (2015). 
Особливості взаємодії 
викладачів та 
студентів у 
навчальному процесі. 
Педагогіка вищої та 
середньої школи, 44, 
176-181. 
https://journal.kdpu.ed
u.ua/pedag/article/vie
w/2674 Особливості 
взаємодії викладачів 
та студентів у 
навчальному процесі. 
7. Гончар О.В. 
Педагогічний дизайн 
самостійної роботи 
студентів вищої 
школи України школи 
/ О.В. Гончар // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи: зб. 
наук. праць. – Херсон, 
2015. – Вип. 44. – С. 
176-181
8. Gonchar O., Soboliev 
O., Tokar M., Lytvyniuk 
L. Generalization of 
arts: poetry and 
illustration 
[Генералізація 
мистецтв: поезія і 
ілюстрація]. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. 2020. 
№ 3. С. 55-60.

30.3). Наявність 
виданого підручника, 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Гончар О.В., Більдер 
Н., Коваль О. Художня 
репрезентація у 
соціокультурному та 



мистецькому 
середовищі: 
монографічне 
дослідження / Н. 
Більдер, О. Гончар, О. 
Коваль / за ред. проф. 
О. Гончар. - Х.: 
ХДАДМ, 2018. 208 с. 
2. Соціально-
гуманітарний дискурс 
у системі художньої 
комунікації: 
монографічне 
дослідження 
[монографія] / О. 
Гончар, Н. Більдер, О. 
Коваль та ін. / за ред. 
проф. Олени Гончар. 
– Х.: ХДАДМ, 2017. – 
180 с. – С. 131-143. 
(Наукова серія 
кафедри СГД) 
3. Гончар О.В. С. 
Есенин и его 
окружение: А. 
Мариенгоф – Н. 
Клюев – С. Клычков / 
Сопоставительный 
анализ лексики. / Под 
науч. ред. И. И. 
Степанченко: 
Коллективная 
монография. - X.: 
Издатель Иванченко 
И. С., 2016.- 240 с. 
Коллектив авторов: И. 
И. Степанченко, Е. В. 
Гончар, М. П. 
Мирошниченко, К. В. 
Нестеренко, М. В. 
Оробинская, О. П. 
Просяник.

30.5) Участь у 
міжнародному 
науковому 
проекті/залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
Участь у 
міжнародному 
науковому проєкті 
“Education Strategies 
Adult Education” за 
програмою 
Erasmus+.в інституті 
досліджень та 
інновацій в освіті,10 
липня 2017 у 
м.Ченстохова 
(Польща).

30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 



рецензованого 
наукового видання:
1. Керівник 
держбюджетної 
наукової теми 
держбюджетної теми 
«Феномен цифрового 
мистецтва в художньо-
комунікативному 
просторі 
посткласичної 
культури» (номер 
державної реєстрації 
0117U001379 від 
05.04.2017 р. на 2017-
2019 рр.) 
2. Член редколегії 
наукового фахового 
видання України: 
наукового видання 
академії "Вісник 
ХДАДМ", "Традиції 
інновації у вищій 
архітектурно-
художній освіті";
(20010-2019); 
Культура України 
(2020)

30.10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
іноземних мов 
Харківської державної 
академії дизайну і 
мистецтв.
2. Проректор з 
науково-дослідної 
роботи та 
міжнародної 
діяльності Харківської 
державної академії 
дизайну і мистецтв.
3. Проректор з 
наукової роботи та 
міжнародної 
діяльності Харківської 
державної академії 
дизайну і мистецтв.

30.11) Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):



Участь у 
спецыалызованих 
вчених радах:
1. 1.Спеціалізована 
вчена рада К 64.109.01 
при Харківській 
державній академії 
дизайну і мистецтв за 
спеціальностями: 
17.00.07 – дизайн 
(2012-2019).
2. Спеціалізована 
вчена рада Д 
64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди за 
спеціальностями: 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки; 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти 
(2019-2021);

2. Опонування 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук:
1. Бурова Е.В. 
Організація взаємодії 
«вищий педагогічний 
навчальний заклад – 
загальноосвітня 
школа» в освітньому 
просторі України 
другої половини ХХ 
століття. 13.00.01 – 
загальна педагогіка та 
історія педагогіки. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди (2015р.)
2.Лисак Н.О. 
Педагогічна взаємодія 
викладачів та 
студентів молодших 
курсів як умова 
професійного 
становлення фахівця 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення 
гуманітарних 
дисциплін. 13.00.04 – 
теорія та методика 
професійної освіти . 
Спеціалізована вчена 
рада К 64.053.06 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди (2015 р.)
3. Жадько О.А. 
Організація взаємодії 
закладу загальної 
середньої освіти та 
органів місцевого 
самоврядування в 
освітньому просторі 
(13.00.01- загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки (30 



вересня 2020р.– Д 
64.053.04)

Опонування 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук: 
1. Голубнича Л.О. 
Історіографія 
дидактики вищої 
школи Східного 
регіону України (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ століття). 
(29.06. 2015 р.) 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди
2. Тарарак Н.Г. Теорія 
та практика 
формування ціннісних 
орієнтацій студентів в 
історії вітчизняних 
вищих навчальних 
закладів мистецького 
профілю (20-ті  т.. XX 
століття – початок 
XXI століття). (21.06. 
2016). 13.00.01 – 
загальна педагогіка та 
історія педагогіки. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди.
3. Караманов О.В. 
Теорія та практика 
педагогічної 
діяльності музеїв в 
сучасному освітньому 
просторі України 
(17.12.2020 р.) 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки. 
Спеціалізована вчена 
рада Д29.053.03 у 
Державному закладі 
«Луганськомунаціона
льному університеті 
імені Тараса 
Шевченка».

30.13) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Гончар О.В., 
Іваненко Т.О., 
Бондаренко І.В., 
Васіна О.В. Норми 



оформлення та 
процедура захисту 
кваліфікаційної 
роботи на здобуття 
СВО «Магістр» зі 
спеціальності 022 
Дизайн: Методичні 
рекомендації. Харків: 
ХДАДМ, 2019. 24 с. 
2. Гончар О.В. Основи 
наукової діяльності 
англійською: 
методичні 
рекомендації для 
здобувачів освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії. 
Харків: ХДАДМ, 2019. 
24 с. 
3. Методичні 
рекомендації з 
навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для самостійного 
опрацювання 
розмовних тем та 
виконання лексико-
граматичних вправ 
студентами творчих 
спеціальностей. (для 
студентів ІІ-III курсу 
денної форми 
навчання, напрям 
підготовки 022 
«Дизайн», 023 
«Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» СВО: 
Бакалавр / [Укладачі: 
О.В. Гончар, 
А.В.Говорун, А.А. 
Іванова., В.М. 
Кузнецова, 
Шеверницька Н.М.]. 
Харків, 2017. 50 с. 

30.16) Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
 TESOL

30.17) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років:
Викладач іноземних 
мов з 02.01.1993 р. по 
теперішній час.

30.18) Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Науково-освітні 
консультації з 
написання та 
оформлення наукових 
публікацій 
англійською. 
Харківська державна 
академія дизайну і 
мистецтв. 2018-2019 
рр.



321713 Свідовська 
Вікторія 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

заклад 
"Луганський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.03010201 
психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

7.03010201 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Луганський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02010101 
культурологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046080, 
виданий 

01.02.2018

7 ОКПП 12. 
Техніки 
психологічного 
тренінгу

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності.
Відповідає 4 
показникам з 18 
ліцензійних вимог:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1.Свідовська В. А. 
Розвиток 
дистанційної освіти в 
начальних закладах 
Канади ХХ-початку 
ХХІ століття. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Ужгород, 2015. № 35. 
С. 166-169.
2.Свідовська В. А. 
Компетентністний 
підхід як засіб 
підвищення якості 
юридичної освіти : 
аналіз ключових 
понять. Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Старобільск, 2015. № 
3 (292). С. 61-72. 
3.Свідовська В. А. 
Педагогічні умови 
формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх юристів 
засобами 
дистанційного 
навчання. Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Дніпропет-ровськ, 
2016. № 2 (12). С. 361-
367. 
4.Свідовська В. А. 
Теоретичні засади 
дистанційного 
навчання у 
дослідженнях 
зарубіжних вчених. 
Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Старобільск, 2016. № 
2 (299). С. 65-72.
5.Свідовська В. А. 
Наукові підходи до 
визначення сутності  
та структури 
професійної 
компетентності 
майбутнього юриста.  
Education and 
pedagogical sciences.  
№ 1 (166). 2017. С. 29-
34.
6.Адиктивна 
поведінка підлітків як 
проблема наукового 



дослідження. 
Науковий журнал 
«Габітус». 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. Одеса. 
Випуск № 6/2020. С. 
73-84.
7.Провідні моделі 
реабілітації 
наркозалежних осіб: 
зарубіжний досвід. 
Науковий журнал 
«Габітус». 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. Одеса. 
Випуск № 20/2020. 
8.Поширення 
наркотизму серед 
засуджених до 
позбавлення волі як 
соціально-
психологічна 
проблема. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
Львів. Випуск 
12/2020.

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Свідовська В. А. 
Навчально-
методичний комплекс 
матеріалів з 
дисципліни 
«Професійна 
самосвідомість 
психолога». Харків : 
ХДАК, 2020.
2. Свідовська В. А. 
Навчально-
методичний комплекс 
матеріалів з 
дисципліни 
«Психологія». Харків : 
ХДАК, 2020.
3. Свідовська В. А. 
Навчально-
методичний комплекс 
матеріалів з 
дисципліни 
«Профілактично-
виховна робота з 
дітьми». Х., 2020.
4. Свідовська В. А. 
Навчально-
методичний комплекс 
матеріалів з 
дисципліни 
«Психологія творчого 
колективу в 
аудіовізуальному 
мистецтві». Харків : 
ХДАК, 2020.
5. Свідовська В. А. 



Навчально-
методичний комплекс 
матеріалів з 
дисципліни «Техніки 
психологічного 
тренінгу». Харків : 
ХДАК, 2020.

30.16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Член Національної 
Психологічної 
Асоціації (дивізіон 
«адиктологія») 

30.18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування ГО 
«Міжнародна 
Антинаркотична 
Асоціація» (м. Харків) 
з 1 серпня 2018 р.

378929 Туріщева 
Людмила 
Василівна

старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Соціальних 
комунікацій та 

музейно-
туристичної 
діяльності

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
016 Спеціальна 
освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 004089, 
виданий 

02.07.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005271, 
виданий 

20.06.2002

28 ОКПП 10. 
Педагогічна 
психологія

Має відповідну освіту, 
рівень кваліфікації та 
досвід професійної 
діяльності. 

Відповідає 6 пунктам 
з 18 п  пп 30:

30.2) наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України:

1. Туріщева Л.В. 
Самостійна  робота 
учнів в процесі 
групового виконання 
завдання.  Вісник 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Г.С.Сковороди. 
Психологія.  Вип. 42.  
Ч. 2. Харків : ХНПУ, 
2012. С. 173–179.
2. Туріщева Л.В. 
Педагогічне мислення 
як об’єкт дослідження 
психологічної служби. 
Вісник харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Г.С.Сковороди. 
Психологія.  Вип. 46.  
Ч. 2. Харків : ХНПУ, 
2012. С. 248–252.
3. Дорожко І.І., 
Туріщева Л.В.  
Конструювання Lego 
як  засіб розвитку 
критичного мислення 
учнів початкової 
школи – англійською 
мовою. Вісник 
харківського 
національного 
педагогічного 



університету імені 
Г.С.Сковороди. 
Психологія.  Вип. 61.  
Харків, ХНПУ, 2019. С. 
71–80.
4. Дорожко І.І., 
Туріщева 
Л.В.Особливості 
розвитку критичного 
мислення молодших 
школярів у процесі 
відгадування загадок. 
Новий колегіум, № 1. 
2019.  С. 52–56.
5. Дорожко І.І., 
Малихіна О.Є., 
Туріщева Л.В. 
Прийоми з активізації 
пізнавальної 
активності 
старшокласників у 
груповій роботі. 
Новий Колегіум. 
Харків. 2020. № 1. С. 
60-64.

30.3)  наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Дорожко І.І., 
Туріщева Л.В. Розділ 
монографії. 
Educational studies: 
Theory and Practice . 
Monograph / edit. S.T. 
Zolotukhina, I. N. 
Trubavina.  Prague-
Vienna: Premier 
Publishing, 2018.
2. Dorozhko I., 
Turishcheva L., 
Malykhina E. 
Psychological support 
of a person in the 
context of competency-
based approach (with 
the use of LEGO 
construction. Theory 
and Practice of Future 
Teacher,s Training for 
Work in  New 
Ukrainian School : 
Monograph / edit. I.F. 
Prokopenko, I. M. 
Trubavina.  Prague, 
OKTAN PRINT s.r.o., 
2020. Р.293–299.
3. Туріщева Л.В.  
Здоров’я та безпека 
школяра. Тренінгові 
технології.  Харків : ВГ 
«Основа», 2015. 127 с. 
4. Туріщева Л.В. 
Тренінги та 
практикуми для учнів 
та вчителів. 
Соціальному педагогу 
та психологу школи: 
навч.-метод.посіб. 
Харків : ВГ «Основа», 
2016. (Бібліотека 
журналу 
«Соціальному 
педагогу». - 159 с. 
5. Дорожко І.І, 
Туріщева Л. В., 
Малихіна О.Є.  
Заняття з 
використанням 



конструктора. 1-4 
класи. Харків :  ВГ 
«Основа», 2020. 144 с. 
6. Шкільний психолог 
в умовах НУШ. 
Професійний супровід 
початкової ланки 
освіти / Автори-
укладичі Дорожко І.І, 
Туріщева Л. В., 
Малихіна О.Є.  Харків 
:  ВГ «Основа», 2020. 
144 с. 

30.13) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методические 
рекомендации по 
изучению курса 
«Психология» 
Учебно-методическое 
пособие: ч.2 / 
Дорожко И.И., 
Турищева Л.В. 
Харьков, 2016.  88 с.
2. Дорожко І.І., 
Туріщева Л.В. Азбука 
творчості (робочий 
зошит). Х., 2017. 80 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
завдання для 
самостійної роботи 
студентів з блоку 
«Психологія розвитку 
особистості» 
(дисципліни за 
вибором) / ХНПУ ім. 
Г. С. Сковороди ; 
[уклад. : І. І. Дорожко, 
О. Є. Малихіна, С. Є. 
Сосніхіна, Л. В. 
Туріщева, Ю. Ю. 
Ходикіна]  Харків : 
ХНПУ, 2018.  40 с.

30.15) наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій:
1. Туріщева Л.В. 
Створення «живих 
картин» як засіб 
розвитку естетичного 
сприйняття молодших 
школярів. Психолого-
педагогічні проблеми 
вищої і середньої 
освіти в умовах 
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не менше двох років:
Консультування ВГ 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР8. 
Презентувати 
результати 
власних досліджень 
усно / письмово для 
фахівців і 
нефахівців. 

ОКГ 1. Іноземна мова 
(за проф. спрям.)

Демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
участь у діловій грі; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 



дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист



ПР21.Використовув
ати засоби 
культури та 
мистецтва у 
процесі 
психологічного 
консультування

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова Лекція з елементами Поточний, тематичний, 



психологія пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.



Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР12. Складати та 
реалізовувати 
програму 
психопрофілактич
них та 
просвітницьких дій, 
заходів 
психологічної 
допомоги у формі 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 



лекцій, бесід, 
круглих столів, 
ігор, тренінгів, 
тощо,. 

індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 



(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР15. Відповідально 
ставитися до 
професійного 
самовдосконалення, 
навчання та 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 



саморозвитку клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік



Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 5. Філософія Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування;  участь 
у колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР7. Рефлексувати 
та критично 
оцінювати 
достовірність 
одержаних 
результатів 
психологічного 
дослідження, 
формулювати 
аргументовані 
висновки 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР16. Знати, 
розуміти та 
дотримуватися 
етичних принципів 
професійної 
діяльності 
психолога 

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 



практики лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР17. 
Демонструвати 
соціально 
відповідальну та 
свідому поведінку, 
слідувати 
гуманістичним та 
демократичним 
цінностям у 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 



професійній та 
громадській 
діяльності. 

вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист



ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 6. Історія України Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР18. Вживати 
ефективних заходів 
щодо збереження 
здоров’я (власного й 
оточення) та за 
потреби 
визначати зміст 
запиту до 
супервізії 

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 



наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 



лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова Лекція з елементами Поточний, тематичний, 



психологія пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР13. Взаємодіяти, 
вступати у 
комунікацію, бути 
зрозумілим, 
толерантно 
ставитися до осіб, 
що мають інші 
культуральні чи 
гендерно-вікові 
відмінності. 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 1. Іноземна мова 
(за проф. спрям.)

Демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
участь у діловій грі; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 5. Філософія Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

ОКГ 6. Історія України Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 



опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 



майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР11. Складати та 
реалізовувати 
план 
консультативного 
процесу з 
урахуванням 
специфіки запиту 
та індивідуальних 
особливостей 
клієнта, 
забезпечувати 
ефективність 
власних дій 

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 



наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР10. 
Формулювати 
думку логічно, 
доступно, 
дискутувати, 
обстоювати 
власну позицію, 
модифікувати 
висловлювання 
відповідно до 
культуральних 
особливостей 
співрозмовника 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 1. Іноземна мова 
(за проф. спрям.)

Демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 



практичного завдання; 
участь у діловій грі; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 6. Історія України Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 



ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування;  участь 
у колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 



дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 



демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР14. Ефективно 
виконувати різні 
ролі у команді у 
процесі вирішення 
фахових завдань, у 
тому числі 
демонструвати 
лідерські якості. 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 



ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 



робота. індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ПР22.Планувати, 
організовувати та 
проводити масові 
соціокультурні 
заходи 
просвітницького 
та 
психопрофілактич
ного характеру 
(арт-
терапевтичні 
форуми, фестивалі, 
майстер-класи).

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР5. Обирати та 
застосовувати 
валідний і надійний 
психодіагностични
й інструментарій 
(тести, 
опитувальники, 
проективні 
методики тощо) 
психологічного 
дослідження та 
технології 
психологічної 
допомоги 

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 



психологічного 
консультування

лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР4. 
Обґрунтовувати 
власну позицію, 
робити самостійні 
висновки за 
результатами 
власних досліджень 

ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 



і аналізу 
літературних 
джерел. 

опитування;  самостійна 
робота. 

виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 



наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



консультування лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 



ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 5. Філософія Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

ПР9. Пропонувати 
власні способи 
вирішення 
психологічних 
задач і проблем у 
процесі професійної 
діяльності, 
приймати та 
аргументувати 
власні рішення 
щодо їх розв’язання      

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 



практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 



наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.



Екзамен 
КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ПР3. Здійснювати 
пошук інформації з 
різних джерел, у 
т.ч. з 
використанням 
інформаційно-

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 



комунікаційних 
технологій, для 
вирішення 
професійних 
завдань. 

наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 



ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-



наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКГ 1. Іноземна мова 
(за проф. спрям.)

Демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
участь у діловій грі; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 



психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 



неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 5. Філософія Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, 
Відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКГ 6. Історія України Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування;  участь 
у колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 



майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР2. Розуміти 
закономірності та 
особливості 
розвитку і 
функціонування 
психічних явищ в 
контексті 
професійних 
завдань 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік



ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 



дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 



наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування;  участь 
у колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.



Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР1. Аналізувати 
та пояснювати 
психічні явища, 
ідентифікувати 
психологічні 
проблеми та 
пропонувати 
шляхи їх 
розв’язання 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 



демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 



оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 16. Основи 
психіатрії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 2. Психологія 
особистості

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування;  самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією;; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 1. Курсова робота з 
соціальної психології

Написання курсової; 
самостійна робота

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік



роботи
ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 20. Спеціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 3. Анатомія та 
еволюція нервової 
системи

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 5. Філософія Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, 
Відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 3. Історія 
психології

Лекція з елементами 
пояснення;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія; 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування;  участь 
у колективному проекті; 
самостійна робота. 

фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР19. Розробляти 
та реалізовувати 
програми 
психологічного 
супроводу 
професійної 
діяльності у 
соціокультурній 
сфері

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 16. Основи Лекція з елементами Поточний, тематичний, 



психіатрії пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 



ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 



виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР20. Розробляти 
та реалізовувати 
психопрофілактич
ні та 
психокорекційні 
(індивідуальні та 
групові) програми 
засобами культури 
та мистецтва 

ОКГ 2. Історія 
української культури

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  
демонстрація наочних 
матеріалів;  дискусія; 
семінар-опитування; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; оцінка 
результатів неформальної 
освіти.
Залік

ОКГ 4. Українська 
мова (за проф. спрям.)

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
виконання вправи; 
письмове опитування; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 1. Вступ до 
спеціальності

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 



демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 18. Основи 
психокорекції

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 6. Основи 
психологічної 
практики

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри); самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.



ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Екзамен 

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 10. Педагогічна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 12. Техніки 
психологічного 
тренінгу

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-дискусія;  
лекція-демонстрація 
(майстер-клас);  
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 13. Психологія 
професійних 
деструкцій

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 15. Основи 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 



лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 17. 
Організаційна 
психологія та HR-
менеджмент

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 21. Основи 
сімейного 
психологічного 
консультування

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 22. Основи 
психотерапії

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 23. 
Психологічний 
спецпрактикум

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 



виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ПР 1. Ознайомча 
навчальна практика

Лекція з елементами 
пояснення; лекція-
презентація;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
самостійна робота. 

Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, звіт, 
презентація
Залік

ПР 3. Виробнича 
практика 
«Психокорекційна 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
участь у колективному 
проекті, виконання 
індивідуального проекту, 
виконання практичного 
завдання, презентація 
майстер-класу, звіт, 
презентація
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

ПР6. Формулювати 
мету, завдання 
дослідження, 
володіти 
навичками збору 
первинного 
матеріалу, 
дотримуватися 
процедури 
дослідження 

ОКПП 4. Загальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда; 
демонстрація наочних 
матеріалів;  виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
дискусія; семінар-
опитування; участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік
Екзамен 

ОКПП 5. Соціальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; виконання 
вправ;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу;  
ділові (моделюючі / 
психологічні ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, відповідь під 
час семінару;  виконання 
практичного завдання; 
презентація майстер-класу; 
участь у діловій 
(моделюючій / 
психологічній) грі; 
виконання вправи; 
розв’язання проблемної 
ситуації; письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; участь у 
колективному проекті; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік



Екзамен 

ОКПП 7. Вікова 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація (майстер-
клас);  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; презентація 
майстер-класу;  ділові 
(моделюючі / психологічні 
ігри);  участь у 
колективному проекті; 
самостійна робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль.
Індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
відповідь під час семінару;  
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 8. Психологія 
сім'ї

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; есе-
рефлексія; виступ з 
рефератом; виступ з 
презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 9. 
Психодіагностика

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
виконання вправ;  
виконання практичного 
завдання; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Виконання практичного 
завдання; виконання 
вправи; розв’язання 
проблемної ситуації; 
письмове опитування; 
виконання індивідуального 
проекту; оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 11. 
Патопсихологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

ОКПП 14. Психологія 
девіантної поведінки

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-
опитування; самостійна 
робота. 

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 
виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Залік

ОКПП 19. 
Експериментальна 
психологія

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція;  лекція-бесіда;  
лекція-дискусія;  лекція-
демонстрація;  демонстрація 
наочних матеріалів;  
дискусія; семінар-

Поточний, тематичний, 
підсумковий контроль. 
Індивідуальне та 
фронтальне усне 
опитування, Відповідь під 
час семінару;  письмове 
опитування; есе-рефлексія; 



опитування; самостійна 
робота. 

виступ з рефератом; виступ 
з презентацією; виконання 
індивідуального проекту; 
оцінка результатів 
неформальної освіти.
Екзамен 

КР 2. Курсова робота з 
експериментальної 
психології

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання курсової 
роботи

Індивідуальні консультації, 
презентація
залік

ПР 2. Виробнича 
практика 
«Психодіагностична 
практика у 
соціокультурній 
сфері»

Виконання  практичного 
завдання; самостійна 
робота.

Індивідуальне опитування, 
звіт, презентація, виконання 
практичного завдання, 
презентація майстер-класу.
Залік

ВКР. Виконання 
кваліфікаційної 
роботи

Виконання практичного 
завдання, самостійна 
робота; написання 
кваліфікаційної роботи.

Індивідуальні консультації, 
презентація, 
Захист

 


