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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4 ЄКТС / 120 год. 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (16год.), практичні (16год.), самостійна 

робота(88год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота ( 112 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.. Аспіранти мають інформувати 

практичні роботи аспірантів, зокрема ІНДЗ, будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Брак посилань 

на використані джерела, використання роботи інших аспірантів 

становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 

проте мають право на виправлення. Встановлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є 

підставою для її незарахування цього завдання, незалежно від 

обсягу та виду плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі аспіранти відвідають 

усі без винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, 

проведені дистанційним викладача про неможливість відвідати 

чергове заняття. Аспіранти зобов’язані дотримуватися 

заздалегідь узгоджених термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених навчальним курсом дисципліни. З об’єктивних 

причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за 

погодженням з адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива. Аспіранти можуть пропонувати та 

узгоджувати із викладачем виконання додаткових навчальних 

завдань, не визначених робочою програмо дисципліни: ІНДЗ; 

індивідуальних, парних та колективних творчих проектів; 

створення кейсів щодо тематики лекційних та практичних 

занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та 

конференціях тощо. 

Що будемо вивчати? Актуальні проблеми теорії та практики психології: вітчизняний 
і зарубіжний досвід 

Чому це треба вивчати? Для ознайомлення аспірантів із основними проблемами теорії та 
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 практики психологічного консультування, прикладної 

психології та психології особистості,медичної та соціальної 

психології, копінг-поведінки як проблеми сучасної 

психологічної науки, правової та юридичної психології, вікової 

та педагогічної психології, проблеми сучасних альтернативних 

психологічних течій. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Вміння на практиці розрізняти виникнення сучасних 

проблем психологічної теорії та практики. 

Застосовувати методи дослідження сучасних проблем 

психологічної теорії та практики. 

Визначати та розв’язувати психофізичні проблеми як одні з 

головних проблем психології. 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики і на межі предметних галузей. 

Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 

цілісне знання в межах науково-дослідної діяльності та / або 

професійну практику. 

Здатність адаптуватися до змін у професійній діяльності; 

професійна мобільність. 

Зміст дисципліни Загальні проблеми сучасної психології.Проблеми 

психологічного консультування. Структура та основні 

проблеми прикладної психології. Актуальні проблеми 

психології особистості. Сучасні проблеми медичної психології. 

Актуальні проблеми соціальної психології. Копінг-поведінка як 

проблема сучасної психологічної науки. Проблема правової та 

юридичної психології. Актуальні проблеми вікової та 

педагогічної психології. Проблеми сучасних альтернативних 

психологічних течій. 

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних 

занять; виконання поточного, модульного та підсумкового 

тестування; захист із презентацією індивідуального навчально- 

дослідного завдання. 

Міждисциплінарні 
зв’язки 

Методологія та методика наукових досліджень. 
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