УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА
НОБЕЛЯ
Кафедра педагогіки та психології

«Сучасна, якісна та чесна освіта»

Чого навчають бакалаврів з
психології?
(для набору 2019 року)

Дніпро, 2019

Шановні друзі!
Чому варто здобувати спеціальність «Психологія» в Університеті імені
Альфреда Нобеля?
У наш час психологія охоплює майже всі галузі життя й діяльності
людей, психологічні знання використовуються в політиці, економіці, медицині,
культурі й мистецтві, на виробництві й у сфері послуг. І, безсумнівно,
навчатися на психолога буде не тільки корисно, а й надзвичайно цікаво!
Психолог – професія, яка затребувана сьогодні у різних галузях
соціального та ділового життя. Практичний психолог допомагає людині бути в
гармонії з собою, набути упевненості в собі; є надійним духовним наставником,
помічником в складних особистих життєвих ситуаціях і професійному діловому
житті.
Університет та кафедра педагогіки та психології мають досвід підготовки
висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі психології!
Навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та
практики. Перелік дисциплін складається як із обов’язкових для вивчення, так і
тих, які Ви обираєте самостійно для Вашого саморозвитку.
Ви довідаєтесь більше про себе й інших людей. Серед університетів та
інститутів, у яких є факультет психології в Україні, ми вирізняємося тим, що
пропонуємо здобути не просто базову психологічну освіту, а доповнюємо її
консультуванням та корекційно-розвивальною роботою та готуємо до
використання методів психологічної роботи (психодіагностики, зокрема) у
сфері бізнесу, що є затребуваним на сучасному ринку праці.
Університет та кафедра педагогіки та психології співпрацюють з різними
українськими та міжнародними організаціями, що опікуються проблемами
психології. Проводяться зустрічі з провідними психологами, психотерапевтами,
коучами, фасилітаторами та майстер-класи для поглибленого вивчення
сучасних психологічних напрямів.
Наші випускники потрібні сьогодні у різних галузях соціального життя:
1) у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи
відповідних міністерств, комерційні установи, кадрові служби підприємств,
структури, які забезпечують переговорні процеси);
2) у закладах освіти: вищих, загальноосвітніх, спеціальних;
3) у консультаційних психологічних, центрах з надання психологічної
допомоги населенню;
4) у підрозділах МВС, МНС, ЗСУ та СБУ;
5) в центрах практичної психології та соціальної роботи;
6) у лікувально-профілактичних медичних закладах та закладах
соціальної допомоги;
7) у рекрутингових компаніях; туристичних, оздоровчих, спортивних
закладах.
Найбільш затребуваними є психологи-консультанти, коучі, соціальні й
дитячі психологи, соціальні працівники, які займаються психокорекційною
роботою з різними категоріями громадян.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори
та кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми
методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.
Кожен наш випускник є успішним Психологом!
З будь-яких питань вашого навчання в Університеті ви завжди можете
звернутися до мене особисто (к. 3308) або ж надіслати листа на мою електронну
адресу npvolkova@duan.edu.ua
То ж бажаємо вам успішного, цікавого та корисного навчання!

Наталія Волкова,
Завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор
педагогічних наук, професор

Перший курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Дисципліна

Кількість годин (кредитів
ЄКТС)
всього
аудиторних
Осінній семестр
Українська ідентичність: історія,
135 (4,5)
56
культура, мова
Іноземна мова
180 (6)
56
Анатомія та фізіологія ЦНС
135 (4,5)
42
Загальна психологія
180 (6)
56
Антропологія. Зоопсихологія.
180 (6)
56
Порівняльна психологія
Вступ до фаху
90 (3)
28
Фізичне виховання
28
28
Весняний семестр
Іноземна мова
180 (6)
56
Історія психології
135 (4,5)
42
Інформаційні технології в
90 (3)
28
сучасному соціумі
Психофізіологія. Основи
165 (5,5)
56
медичних знань
Загальна психологія
180 (6)
56
Вибіркова дисципліна
(Психологічні основи
саморозвитку особистості;
150 (5,5)
42
Соціологія; Філософія;
Креативне прийняття рішень)
Фізичне виховання
28
28

Підсумковий
контроль
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік

ВИКЛАДАЧІ
Українська
ідентичність: історія,
культура мова
Доцент Турчак Олена
Михайлівна, кандидат
філологічних наук,
доцент
Іноземна мова
Доцент Кабанова
Марина Романівна,
кандидат філологічних
наук, доцент

Іноземна мова
Старший викладач
Черняк Наталія
Олександрівна
Іноземна мова
Викладач Бредбієр Пол
Вільям

Загальна психологія
Доцент Грисенко
Наталія
Володимирівна,
кандидат
психологічних наук

Вступ до фаху
Викладач Вошколуп
Ганна Юріївна,
кандидат педагогічних
наук

Інформаційні
технології в
сучасному соціумі

Антропологія.
Зоопсихологія.
Порівняльна
психологія
Доцент Дніпрова Ольга
Андріївна, кандидат
медичних наук, доцент
Історія психології

Старший викладач
Чумак Тетяна
Валентинівна
Анатомія та
фізіологія ЦНС
Викладач Крамар
Ольга Іллівна

Психофізіологія.
Основи медичних
знань
Доцент Дніпрова
Ольга Андріївна,
кандидат медичних
наук, доцент
Вибіркова
дисципліна
(Психологічні основи
саморозвитку
особистості)
Доцент Олійник Ірина
Вікторівна, кандидат
педагогічних наук)
Вибіркова
дисципліна
(Креативне
прийняття рішень)
Доцент Мішустіна
Тетяна Сергіївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Доцент Грисенко
Наталія
Володимирівна,
кандидат
психологічних наук
Фізичне виховання
Доцент Шуба Віктор
Олександрович,
майстер спорту
міжнародного класу,
доцент
Фізичне виховання

Старший викладач
Добровольський
Анатолій Іванович,
майстер спорту
міжнародного класу
Вибіркова дисципліна
(Соціологія,
Філософія)
Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат політичних
наук

Другий курс
№

1.
2.
3.
4
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Професійна мова фахівця
90 (3)
28
Психологія розвитку та вікова
180 (6)
56
психологія
Диференціальна психологія
180 (6)
56
Психодіагностика. Практикум з
180 (6)
56
загальної психології
Поглиблене вивчення іноземної мови 135 (4,5)
42
Загальна психологія
135 (4,5)
42
Весняний семестр
Психодіагностика. Практикум з
135 (4,5)
42
загальної психології
Вибіркова дисципліна
(Конфліктологія; Самоменеджмент;
150 (5)
42
Розвиток творчого мислення)
Соціальна психологія
135 (4,5)
42
Психологія розвитку та вікова
90 (3)
28
психологія
Поглиблене вивчення іноземної мови
120 (4)
42
Загальна психологія
120 (4)
42
Психологія здоров'я
150 (5)
42

Підсумковий
контроль
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік

ВИКЛАДАЧІ
Професійна мова
фахівця
Доцент Олійник
Ірина Вікторівна,
кандидат
педагогічних наук)

Поглиблене вивчення
іноземної мови
Старший викладач
Черняк Наталія
Олександрівна

Поглиблене
вивчення іноземної
мови
Доцент Кабанова
Марина Романівна,
кандидат
філологічних наук,
доцент
Загальна психологія

Поглиблене вивчення
іноземної мови

Доцент Грисенко
Наталія
Володимирівна,
кандидат
психологічних наук

Викладач Бредбієр Пол
Вільям

Психологія розвитку
та вікова психологія
Доцент Бикова
Вікторія
Олександрівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент

Диференціальна
психологія
Професор
Батраченко Іван
Георгійович, доктор
психологічних наук,
доцент
Соціальна
психологія
Доцент Олійник
Ірина Вікторівна,
кандидат
педагогічних наук)
Вибіркова
дисципліна
(Конфліктологія)
Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна

Психодіагностика.
Практикум з
загальної психології
Доцент Донець Олеся
Іванівна, кандидат
психологічних наук
Психологія здоров'я
Викладач Крамар Ольга
Іллівна

Вибіркова дисципліна
(Самоменеджмент )
Старший викладач
Литвиненко Ольга
Миколаївна
Вибіркова дисципліна
(Розвиток творчого
мислення)
Доцент Мішустіна
Тетяна Сергіївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Третій курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Комунікативна компетентність
90 (3)
28
фахівця
Поглиблене вивчення іноземної мови
90 (3)
28
Сексологія та психологія
135 (4,5)
42
сексуальності
Політична та етнічна психологія
180 (6)
56
Педагогіка та педагогічна психологія 165 (5,5)
56
Психологія управління та
150 (5)
56
організаційна психологія
Весняний семестр
Вибіркова дисципліна (Психологія
розвитку та емоційного інтелекту;
90 (3)
28
Безпека життєдіяльності, охорона
праці; Логіка)
Експериментальна психологія
180 (6)
56
Психологія управління та
90 (3)
28
організаційна психологія
Психологія особистості
180 (6)
56

Підсумковий
контроль
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік

залік
залік
екзамен
залік

5.
6.
7.

Поглиблене вивчення іноземної мови
Педагогіка та педагогічна психологія
Інформатика та математичні методи в
психології

150 (5)
90 (3)

42
28

залік
екзамен

90 (3)

28

екзамен

ВИКЛАДАЧІ
Комунікативна
компетентність
фахівця
Доцент Гаркуша
Інеса Вікторівна,
кандидат наук з
соціальних
комунікацій
Поглиблене
вивчення іноземної
мови
Доцент Кабанова
Марина Романівна,
кандидат
філологічних наук,
доцент
Сексологія та
психологія
сексуальності
Доцент Дніпрова
Ольга Андріївна,
кандидат медичних
наук, доцент
Педагогіка та
педагогічна
психологія
Професор
Сапожников
Станіслав
Володимирович,
доктор педагогічних
наук, професор
Експериментальна
психологія
Професор
Батраченко Іван
Георгійович, доктор
психологічних наук,
доцент
Інформатика та
математичні методи
в психології
Доцент Донець Олеся
Іванівна, кандидат
психологічних наук

Поглиблене вивчення
іноземної мови
Старший викладач
Черняк Наталія
Олександрівна
Поглиблене вивчення
іноземної мови
Викладач Бредбієр Пол
Вільям

Політична та етнічна
психологія
Доцент Бойко Любов
Григорівна
Психологія
управління та
організаційна
психологія
Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна

Психологія
особистості
Доцент Бикова
Вікторія
Олександрівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент
Вибіркова дисципліна
(Психологія розвитку
та емоційного
інтелекту)
Викладач Вошколуп
Ганна Юріївна,
кандидат педагогічних

Вибіркова
дисципліна (Логіка)
Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат політичних
наук

наук
Вибіркова дисципліна
(Безпека
життєдіяльності,
охорона праці)
Доцент Валіков
Володимир Павлович,
кандидат економічних
наук, доцент

Четвертий курс
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Юридична психологія з методикою
150 (55)
42
проведення експертизи
Вибіркова дисципліна циклу
професійної та практичної
підготовки (Психологія кризових та
екстремальних ситуацій. Соціально150 (5)
42
психологічна допомога
військовослужбовцям та членам їх
сімей; Корекційно-розвивальна
робота практичного психолога)
Клінічна психологія.
135 (4,5)
42
Патопсихологія. Спеціальна
150 (5)
56
психологія та основи психіатрії
Основи психологічного
135 (4,5)
42
консультування
Іноземна мова професійного
90 (3)
28
спрямування
Весняний семестр
Вибіркова дисципліна циклу
професійної та практичної
підготовки (Екологічна психологія;
150 (5)
56
Раціонально-емотивна поведінкова
терапія)
Основи психологічного
105 (3,5)
28
консультування
Основи психотерапії. Психологія
180 (6)
56
травми
Теорія та практика СПТ
150 (5)
56
Патопсихологія. Спеціальна
150 (5)
56
психологія та основи психіатрії
Іноземна мова професійного
90 (3)
28
спрямування

Підсумковий
контроль
екзамен

залік

екзамен
екзамен
залік
залік

залік

екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік

ВИКЛАДАЧІ
Юридична
психологія з
методикою
проведення
експертизи

Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна
Патопсихологія.
Спеціальна
психологія та
основи психіатрії

Доцент Дніпрова
Ольга Андріївна,
кандидат медичних
наук, доцент
Клінічна психологія
Доцент Дніпрова
Ольга Андріївна,
кандидат медичних
наук, доцент
Вибіркова
дисципліна циклу
професійної та
практичної
підготовки
(Екологічна
психологія)
Професор
Батраченко Іван
Георгійович, доктор
психологічних наук,
доцент
Основи
психотерапії.
Психологія травми
Доцент Дніпрова
Ольга Андріївна,
кандидат медичних
наук, доцент

Вибіркова дисципліна
циклу професійної та
практичної підготовки
(Психологія кризових
та екстремальних
ситуацій. Соціальнопсихологічна допомога
військовослужбовцям
та членам їх сімей )
Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна
Вибіркова дисципліна
циклу професійної та
практичної підготовки
(Корекційнорозвивальна робота
практичного
психолога)
Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна
Основи
психологічного
консультування
Доцент Гутнік Ігор
Олександрович,
кандидат медичних наук
Вибіркова дисципліна
циклу професійної та
практичної підготовки
(Раціональноемотивна поведінкова
терапія)
Доцент Гутнік Ігор
Олександрович,
кандидат медичних наук
Теорія та практика
соціальнопсихологічного
тренінгу
Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна

Іноземна мова
професійного
спрямування
Доцент Кабанова
Марина Романівна,
кандидат
філологічних наук,
доцент
Іноземна мова
професійного
спрямування
Викладач Бредбієр
Пол Вільям

Іноземна мова
професійного
спрямування
Старший викладач
Черняк Наталія
Олександрівна

