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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасна підготовка фахівців за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна 

педагогіка» з додаткової спеціальності 8.03010301 «Практична психологія» 

передбачає формування компетентностей студентів, що забезпечує здатність 

впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі в системі 

„людина–людина” та ґрунтується на інтеграції навчальних планів та програм, 

які спрямовані на забезпечення високої ефективності майбутньої професійної 

діяльності. Досить актуальним є дотримання співвідношення в процесі 

підготовки майбутніх фахівців теоретичного компоненту, що проявляється у 

формуванні знань, умінь і навичок, та практичного, який передбачає 

врахування багатьох аспектів. Зокрема, професійна підготовка вимагає 

сформованості не тільки практичних умінь і навичок у співвідношенні з 

отриманими теоретичними знаннями, але й сформованості особистісних 

якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, професійної 

компетентності, структурного компоненту „Я-концепції” („Я – психолог” та 

ін.) та наявності професійних здібностей до впровадження практичної 

діяльності психолога. 

Отримання додаткової спеціальності «Практична психологія» другого 

(магістерського) рівня базується на визначенні рівня підготовки випускників 

із нормативних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки 

відповідного навчального плану. 

Чинними навчальними планами передбачено такі форми держаної 

атестації: 

Додаткова спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Форма держаної атестації 

8.03010301 «Практична 

психологія»,  ОР «магістр» 

Комплексний екзамен з 

додаткової спеціальності 

 

Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 

з ухвалою кафедри практичної психології (Протокол № 6 від 27.01 2016 р.) 

Випускники, які отримали додаткову спеціальність „Практична 

психологія”, повинні мати теоретичні знання та практичні навички з 

нормативних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки.  

Відповідно до характеристики фахівців освітньо-професійного рівня 

другого (магістерського), з профільної дисципліни «Психологічне 

консультування у соціально-педагогічній роботі» и студенти повинні знати: 

 теоретичні засади психологічного консультування у соціально-

педагогічній роботі, зокрема: поняття, мету, завдання напрями, принципи 

психологічного консультування; 

 основні ідеї, поняття і методи, застосовані в психоаналітичному, 

поведінковому і гуманістичному консультуванні; 

  особливості консультативної соціально-педагогічної допомоги різним 

категоріям клієнтам; 



  суть і напрямки психологічного консультування у соціально-

педагогічній роботі та у різних сферах життєдіяльності людини, зокрема 

освітній, правовій, соціально-побутовій, медичній. 

Студенти повинні вміти: 

  використовувати та інтегрувати набуті знання, уміння, навички у 

практичній професійній соціально-педагогічній роботі; 

 надавати консультативну допомогу, а саме: визначати технологію 

консультативної взаємодії; встановлювати комунікативні відносини; 

діагностувати, аналізувати, оцінювати проблему клієнта; ставити завдання, 

здійснювати допомогу у прийнятті рішення; 

  володіти технікою отримання і аналізу інформації в 

консультуванні  

  дотримуватися етичних принципів і меж професійної компетенції 

у роботі з клієнтом. 

Відповідно до характеристики фахівців освітньо-професійного рівня 

другого (магістерського), з профільної дисципліни «Психологія залежної 

поведінки» студенти повинні знати: 

 основні поняття психології залежної поведінки;  

 механізми формування хімічних та нехімічних залежностей;  

 види та стадії залежної поведінки;  

 фактори залежної поведінки;  

 особливості адиктивної поведінки в залежності від віку та статі; 

 основи діагностики, профілактики та корекції залежної адиктивної 

поведінки.  

Студенти повинні вміти: 

 здатність до виявлення залежної поведінки;  

 здатність до прогнозування залежної поведінки;  

 здатність адекватно застосовувати методи психологічної діагностики, 

профілактики та корекції залежної поведінки. 

Відповідно до характеристики фахівців освітньо-професійного рівня 

другого (магістерського), з профільної дисципліни «Основи медіапсихології» 

студенти повинні знати: 

 основні проблеми в залузі медіапсихології, аспекти функціонування 

медіакультури в сучасному суспільстві; 

Студенти повинні вміти: 

 самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції в області 

медіапсихологіі, застосовувати психологічні знання на практиці 

організації інформаційно-психологічної безпекі особистості. 

Відповідно до характеристики фахівців освітньо-професійного рівня 

другого (магістерського), з профільної дисципліни «Психологія груп» 

студенти повинні знати: 

 основні теоретичні понятя, категорії, 

 особливостей та закономірностей розвитку групової поведінки; 

 дослідження структури, динаміки, соціально-психологічних механізмів 



 функціонування масовидних явищ психіки: паніки, чуток, натовпу; 

 вивчення особливостей поведінки індивіда у ході масової паніки, 

формування 

 чуток; 

 ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, 

методами, засобами досліджень феномену стихійної групової поведінки. 

Студенти повинні вміти: 

 визначати предмет та завдання психології групової поведінки; 

 визначати особливості та роль психології особистості у формування 

паніки та чуток; 

 аналізувати специфіку механізмів функціонування натовпу, проявів 

паніки та 

 чуток; 

 досліджувати мотивацію поведінки особистості у процесі стихійної 

групової поведінки; 

 з'ясовувати зв`язки між психологією натовпу та його поведінкою у 

процесі 

 політичних подій та акцій; 

застосовувати методи дослідження феномену стихійної групової поведінки 

 

Психологія залежної поведінки 

Поведінкова норма. Поведінкова патологія та її ознаки (схильність до 

дезадаптації, тотальність, стабільність). Девіантна, деліквентна та адиктивна 

поведінка: зміст понять, специфічні ознаки та відмінності. Загальна 

характеристика видів адитивної поведінки. Психологічний зміст вживання 

психотропних речовин. Характеристика стану зміни свідомості.Залежність як 

основна проблема адитивної психології. Психологічна характеристика 

залежної особистості. Гармонійна особистість та її характеристики.Загальна 

характеристика факторів адиктивної поведінки. Сутність понять залежна та 

співзалежнена особистість. Види залежностей. Типи співузалежнених жінок. 

Характеристика залежних та співузалежнених підлітків. Загальна 

характеристика алкогольної залежності. Рівні вживання алкоголю. Форми 

прояву та стадії розвитку алкоголізму. Механізми дії алкоголю на психіку. 

Характеристики особистості при алкоголізмі. Проблема підліткового та 

жіночого алкоголізму. Загальна характеристика нікотинової залежності. 

Критерії нікотинового абстинентного синдрому. Характеристика особистості 

при нікотиновій залежності. Форми та стадії розвитку наркоманії і 

таксикоманії. Проблема харчових залежностей. Основні види харчових 

залежностей нервова анорексія і нервова булімія та їх особливості. Загальна 

характеристика сексуальних адикций. Види сексуальних залежностей та їх 

характеристика. Сутність комунікативних залежностей. Фанатизм та його 

види. Проблема ігрової залежності. Загальна характеристика роботоголізму. 

Типи роботоголіків. Характеристика спортивної адикції. Адикція до витрати 



грошей та її критерії. Психологічні та фізіологічні ознаки інтернет-

залежності.  

 

Рекомендована література: 

  

1. Алкоголь и потомство / В. А. Таболин, С. А. Жданова, И. Н. 

Пятницкая, Г. А. Урывчиков. – М.: Высш. шк., 1988. – 108 с. Алкогольная и 

наркотическая зависимость у подростков: Руководство для медицинских и 

социальных работников / Бабюк И. А., Сосин И. К., Калиниченко О. Б., 

Селезнева Г. А., Воробьев А. Н. / И.К. Сосин (ред.), И.А. Бабюк (ред.). — 

Донецк; Х.: Донеччина, 2004. – 192 с.  

3. Бабаян Є.А., Гонопольский М.Х. Учебное пособие по 

наркологии. – Москва: Медицина, 1982. – 304 с. 

4. Бабаян Э. А. Внимание: яд! Алкоголизм. – Фрунзе : Мектеп, 

1980. — 64 с. 

5. Бехтель Э.Е. Донозологические формы злоупотребления 

алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с. 

6. Ващенко Ю. Б., Осколкова С. Н. Любовь от великой до безумной: 

Записки судебного психиатра о любви. – М.: Армада-пресс, 2001. – 253 с. 

7. Еникиева Д.Д. Популярные основы психиатрии. – Д.: Сталкер, 

1997. – 432 с. 

8. Иванец Н. Н., Винникова М. А. Героиновая зависимость. – М.: 

Медпрактика-М, 2001.– 128 с. 

9. Имелинский К. Сексология и сексопатология: [Пер. с польского] 

– М. : Медицина, 1986. – 422 с. 

10. Кондрашенко В. Т., Чернявская А.Г. По лабиринтам души 

подростка. – Минск : Вышэйш. шк., 1991. – 70 с. 

11. Круглянский Виктор Феликсович. Наркомании и токсикомании у 

подростков / В. Ф. Круглянский. — Минск : Вышэйш. шк., 1989. – 95 с. 

12. Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. В. М. 

Лещинская; Под ред. В. М. Блейхера. – К.: Выща шк., 1989. – 374 c. 

 

 

Психологічне консультування у соціально-педагогічній роботі 

Різновиди консультативної практики у діяльності соціального педагога. 

Методологічні основи консультування. Види та функції психологічного 

консультування у соціально-педагогічній роботі. Ефективні методи і засоби 

консультування у соціально-педагогічній роботі. Консультування в 

соціокультурному контексті психологічної допомоги: визначення, традиції, 

психологічна допомога як соціальний інститут, проблематика. Витоки 

консультативної діяльності. Характер і вміст проблем, що вимагають 

психологічної допомоги. Історичне коріння консультативної культури: 

шаманські практики, містичні та релігійні вчення, гіпноз. Консультування як 

супровід у становленні життєвого шляху особистості. Характеристика 



запитів консультування у системі охорони здоров’я. Роль соціального 

педагога у наданні консультативних послуг у галузі охорони здоров’я (форми 

інтервенцій, підходи у консультуванні). Консультування осіб хворих на ВІЛ-

інфекцію/СНІД. Принципи соціально-педагогічної допомоги при ВІЛ-

інфекції/СНІДі. Особливості перед-та після тестового консультування. 

Консультування у період підтвердження діагнозу і у період адаптації до 

стану ВІЛ-позитивності. Технологія підтримки на етапі СНІД-асоційованого 

комплексу та СНІДу. Консультування у сфері здоров’я матері та дитини. 

Насильство над дітьми: види, причини виникнення. Специфіка виявлення 

випадів насильства над дітьми. Комерційна сексуальна експлуатація дітей. 

Психологічні аспекти кібернасильства над дітьми. Особливості надання 

консультативної допомоги дитині та сім’ї. Поняття кар’єрного 

консультування. Особливості кар’єрного консультування. Вітчизняна 

практика профорієнтаційного консультування. Провідні принципи 

профконсультації. Психологічні аспекти побудови кар’єри та проектування 

життєвого шляху. Модель надання психологічного консультування з питань 

розвитку кар’єри. 

 

Рекомендована література: 
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соціального працівника з клієнтом / за ред. А. Й. Капської. — К. : ДЦССМ, 

2003. — 87 с. 
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9. Мей Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать духовное здоровье / Ролло Мэй; пер. с англ. М. Будыниной, Г. 
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Основи медіапсихології 

Предмет, завдання, категорії і принципи медіапсихологіі. Базові поняття. 

Завдання та напрями медіапсихологічних досліджень. Взаємозв'язок 

медіапсихологіі з іншими науками (соціальна психологія, соціологія, 

педагогіка, медіаосвіта, журналістика, культурологія, кроскультурна 

психологія, психологія масових комунікацій та ін.) Зарубіжні та вітчизняні 

представники медіапсихологіі та їх внесок у розвиток даної галузі. Розвиток і 

становлення зарубіжних і вітчизняних досліджень в галузі медіакомунікацій. 

Сучасний стан медіапсихологічних досліджень. Теорії та моделі масових 

комунікацій. Основні характеристики масових комунікацій. Соціально-

психологічні функції медіа в сучасному суспільстві. Медіа як агент 

соціалізації. Теорії соціалізації та ефекти впливу ЗМІ. Роль медіа в 

соціальному конструюванні реальності. Формування стереотипів і 

соціальних уявлень в процесі масових комунікацій. Медіакультура як 

соціально-психологічний феномен та особливий тип організаційної культури. 

Соціально-психологічні функції медіакультури. Психологічні проблеми 

медіакультури як нової соціальної реальності людського суспільства 

(психологічний аналіз самопочуття особистості в умовах мідіакультури; 

медіакультура як джерело соціальних уявлень; роль медіакультури у 

формуванні групової свідомості та ін.). Медіакультура окремих соціальних 

спільнот, соціальних систем і груп. Перспективні напрями вивчення 

медіакультури в рамках медіапсихологіі. Медіалогія як нова гуманітарна 

наука про еволюцію (генезис) медіакультури. Вивчення впливу телебачення 

та Інтернету на дітей і молодь як пріоритетний напрямок медіапсихології. 

Вплив масмедіа на когнітивний і емоційний розвиток молоді. Вплив масмедіа 

на дозвілля молоді. Вплив телебачення на поведінку дітей. Реаліті-шоу, ток-

шоу, епатажні гумористичні програми для молоді (місія, функції). Кіно: 

вплив і роль в житті молоді. Медіа в структурі сімейного життя. 

Психологічні особливості Інтернет культури. Психологічний зміст поняття 

«віртуальна реальність». Типи комп'ютерної комунікації в Інтернеті. 

Психологічні характеристики Інтернет комунікації. Особливості образу «Я», 

емоційної та когнітивної сфери користувачів Інтернету. Дослідження 

самоставлення і самооцінки користувачів Інтернету. Функції та типологія 

ефектів впливу Інтернету. Розвиток особистості опосередковане навчальними 

інтернет-технологіями. Особливості самопрезентації особистості в інтернеті. 



Адиктивні феномени у віртуальному просторі (інтернет залежність, 

залежність від інтернет спілкування, телезалежність). Зарубіжні і вітчизняні 

концепції медіаосвіти («ін'єкційна», захисна теорія; ідеологічна теорія; 

культурологічна теорія; семіотична теорія; теорія розвитку критичного 

мислення; практична теорія; естетична теорія; соціокультурна теорія та ін.). 

Медіаосвіта і проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості. 

ЗМІ і проблема «інформаційного імунітету» (Е. Проніна). Поняття 

«інформаційного менталітету». Дослідження ЗМІ як медіа освітньої системи. 

Напрями медіаосвіти. Медіаосвітні проекти як фактор подолання 

соціокультурних, психологічних бар'єрів в комунікативній сфері. Роль 

медіаосвітних стратегій і технологій в оптимізації взаємодії ЗМІ та 

молодіжної аудиторії. Застосування медіаосвітніх технологій на практиці 

(аналіз наявних робіт в цій області). Перспективні лінії і проблеми сучасної 

медіаосвіти. Компетентність та психологічна культура особистості. 

Медіакомпетентність як результат медіаосвіти і властивість особистості. 

Медіакомунікативна компетентність, медіаграмотність, медіаосвіта, 

медіазахищеність: співвідношення понять. Структура і критерії 

медіакомпетентності. Види грамотності і освіченості по відношенню до ЗМІ. 

Поняття «медіаімунітет». Медіакомпетентність як форма і компонент 

формування культурно-психологічної компетентності особистості. Роль 

культурно-психологічної компетентності в процесі здійснення 

медіакомунікатівної взаємодії. Аналіз програм формування 

медіакомпетентності. 
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Психологія груп 

Масова поведінка та масова свідомість як соціальний феномен. Масові 

психічні стани та їх прояви. Загальні механізми стихійної поведінки. Масова 

агресія та її особливості. Поняття натовпу та його основні ознаки. Різновиди 

натовпу та їх характеристика. Основні властивості натовпу та особливості 

поведінки людини у натовпі. Прийоми управління та маніпуляції. 



Індивідуальна та масова паніка: фактори виникнення. Механізми розвитку 

паніки та її подолання. Феномен та особливості дослідження. Класифікація 

чуток. Фундаментальні та супутні фактори виникнення чуток. Особливості 

профілактики та оперативного усунення чуток. 
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