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2. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішова Володимира Сергійовича 

який представив на розгляд членів Вченої ради робочі програми навчальних 

дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками для забезпечення 

якісної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія життєвих 

криз» складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми Н.Г. Торба, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Профорієнтаційна робота 

психолога» складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми Н.Г. Торба, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія травмуючих 

ситуацій» складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми М.В. Максимов доктор 

психологічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

4. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи професійного 

консультування» складена відповідно до навчального плану освітньо-

професійної програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми 

М.В. Максимов доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту. 

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна 

психологія» складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної 

програми «Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми А.М. Лукіянчук, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна психологія» 

складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми А.М. Лукіянчук, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

7. Робоча програма навчальної дисципліни «Культура фахової мови» 

складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Психологія» спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки. Автор-укладач робочої програми М.О. Вінтонів доктор 



філологічних наук, професор кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

 

3. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішов Володимир 

Сергійович який представив на розгляд членів Вченої ради силабуси 

навчальних дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками 

відповідно робочих програм навчальних дисциплін для забезпечення якісної 

підготовки здобувачів вищої освіти: 
 

№ Назва дисципліни Викладач 

1 Психологія життєвих криз  Н.Г. Торба, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту. 

2.  Профорієнтаційна робота 

психолога 

Н.Г. Торба, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту 

3 Психологія травмуючих 

ситуацій 
М.В. Максимов доктор 

психологічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

4 Основи професійного 

консультування 
М.В. Максимов доктор 

психологічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

5 Організаційна психологія А.М. Лукіянчук, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту 

6 Економічна психологія А.М. Лукіянчук, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту 

7 Культура фахової мови М.О.Вінтонів доктор філологічних 

наук, професор кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ» 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішова Володимира 

Сергійовича який представив на розгляд членів Вченої ради робочі програми 

навчальних дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками для 

забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки»: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Філософсько-освітні 

засади Нової української школи» складена відповідно до навчального 

плану освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Автор-укладач робочої програми В.В. Сидоренко, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

2.  

5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішов Володимир 

Сергійович який представив на розгляд членів Вченої ради силабуси 

навчальних дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками 

відповідно робочих програм навчальних дисциплін для забезпечення якісної 

підготовки здобувачів вищої освіти: 
 

№ Назва дисципліни Викладач 

1 Філософсько-освітні засади 

Нової української школи 
В.В. Сидоренко, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту 

 

6. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішова Володимира 

Сергійовича який представив на розгляд членів Вченої ради робочі програми 

навчальних дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками для 

забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

073 Менеджмент галузі знань: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність керівника 

закладу освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» 

складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування. Автор-укладач робочої програми 

В.В. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту. 



2. Робоча програма навчальної дисципліни «Культура фахової мови» 

складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування. Автор-укладач робочої програми 

М.О. Вінтонів доктор філологічних наук, професор кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Культура фахової мови» 

складена відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування. Автор-укладач робочої програми 

М.О. Вінтонів доктор філологічних наук, професор кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

 

7. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Заступник директора з навчальної роботи Кулішов Володимир 

Сергійович який представив на розгляд членів Вченої ради силабуси 

навчальних дисциплін, розроблені науково-педагогічними працівниками 

відповідно робочих програм навчальних дисциплін для забезпечення якісної 

підготовки здобувачів вищої освіти: 
 

№ Назва дисципліни Викладач 

1 Філософсько-освітні засади 

Нової української школи 
В.В. Сидоренко, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту 

2.  Культура фахової мови 

(Управління навчальним 

закладом) 

М.О.Вінтонів доктор філологічних 

наук, професор кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін 

3 Культура фахової мови 

(Адміністративний менеджмент) 
М.О.Вінтонів доктор філологічних 

наук, професор кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін 

 

8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАУКОВО (НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ: 

 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку спецкурсу 

«Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування в роботі 

із деструктивною поведінкою учнів», розробник Івашев Є.В. 
Відповідальний за підготовку: доцент технологій навчання, охорон и 

праці та дизайну, кандидат юридичних наук, Івашев Євген 

Володимирович. 

 



Івашев Є.В. Просоціальне моделювання та мотиваційне 

консультування в роботі із деструктивною поведінкою учнів : спецкурс. 

 

Рецензенти: 

М.В. Максимов – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

І.М. Тимчук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри славістичної 

філології, педагогіки та методики викладання Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

 

Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування 

представлено як дієві та ефективні методики зміни деструктивної 

поведінки людини. Це спланований спосіб взаємодії спеціаліста з 

особами, який зменшує опір та заохочує останніх знайти рішення їхніх 

проблем самостійно. У пріоритеті – особа сама має переконатися у 

важливості змін, проте – за активного спонукання з боку фахівця. 

Спецкурс є практико-орієнтованим. Під час його проходження слухачі 

матимуть можливість сформувати навички із практичного застосування 

інструментів просоціального моделювання та мотиваційного 

консультування.  

Матеріал спецкурсу відповідає рекомендаціям та досвіду 

міжнародних проєктів, які реалізуються спільно з Міністерством юстиції 

України: «Реформування системи кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні», «EDGE» («Експертна підтримка врядування та 

економічного розвитку») (Канада), Європейського Союзу «Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні», «ПРАВО-Justice»; «NORLAU Проєкт 

Пробації» та Спільний проєкт «Європейський Союз та Рада Європи 

працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» (SPERU). 

Спецкурс розроблено для тематичних курсів підвищення кваліфікації 

за напрямом «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники 

закладів освіти» галузі знань «01. Освіта». 

Для широкого кола педагогічних працівників, а також усіх, хто 

цікавиться актуальною проблематикою здійснення виховної та 

корекційної роботи.  

 

 

 

 

 



9. РІЗНЕ 

9.1. Про участь у  створенні науково-навчально-професійного кластеру 

Посилення тенденцій упровадження технологічного прогресу в 

промисловій сфері зумовлює перебіг стійких економічних перетворень та 

здійснює безпосередній вплив на зміну пріоритетів, перерозподіл інтересів на 

сучасному ринку праці.  

Враховуючи актуальність на ринку праці, ґрунтовного дослідження 

потребують насамперед аспекти підготовки майбутніх фахівців у центрах для 

електротехнічної сфери як поліфункціональної галузі промисловості. 

Дослідження стану організації освітнього процесу в навчально-практичних 

центрах електротехнічної галузі дає підстави стверджувати, що незважаючи на 

ресурсні можливості, вони здебільшого функціонують досить ізольовано та не 

забезпечують надання повного спектру високоякісних послуг. 

Підтримуємо ініціативу наших партнерів-кафедру професійної і вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України про 

створення науково-навчально-професійного кластеру з метою проведення 

експерименту регіонального рівня за темою: «Професійна підготовка майбутніх 

фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (жовтень 2021- грудень 2024 рр.).  

Об’єкт дослідження – система професійної підготовки у навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади професійної 

підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Мета дослідження полягає у здійсненні наукового обґрунтування 

теоретико-методологічних засад, розробці та експериментальній перевірці 

технології професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного 

профілю навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Гіпотеза експерименту ґрунтується на припущенні, що ефективність 

професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в 

навчально-практичних центрах забезпечуватиметься за умов розробки науково 

обґрунтованої технології за напрямами: 

– моніторингу поточних та перспективних потреб ринку праці з метою 

визначення траєкторії та технології формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців; 

– розширення співпраці із зацікавленими сторонами щодо постачання 

умінь та планування освіти для розроблення сучасних освітніх практик на 

гнучких, короткострокових засадах підготовки; 

– дослідження та впровадження кращих зарубіжних моделей і технологій 

підготовки фахівців електротехнічного профілю; 



– забезпечення розвитку та розширення кола професійних компетенцій 

педагогічного персоналу в навчально-практичному центрі з метою реалізації 

сучасних методик підготовки для розвитку технічних та ключових 

компетентностей здобувачів освіти; 

– підвищення ефективності та привабливості професійної підготовки в 

навчально-практичному центрі через упровадження сучасного цифрового 

супроводу освітньої діяльності на кожному етапі оволодіння професійними 

компетентностями; 

– реалізації можливостей для валідації результатів попередньо здобутої 

освіти споживачами освітніх послуг; 

– забезпечення розробки сучасного комплексно-методичного забезпечення 

професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю, що 

забезпечить високий ступінь засвоєння навчального матеріалу. 

Завдання експерименту: 

– розробити нормативно-правове й організаційне забезпечення 

експерименту: накази щодо створення творчих груп; плани діяльності творчих 

груп, положення, що регламентують реалізацію експериментальної діяльності у 

Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї; 

– визначити організаційно-педагогічні засади, що забезпечуватимуть 

ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного 

профілю та використання ресурсного забезпечення навчально-практичного 

центру; 

– розробити ключові показники та критерії забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

– обґрунтувати та апробувати педагогічну технологію професійної 

підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Теоретико-методологічну базу експерименту становлять наукові 

напрацювання у сфері філософії професійної освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, 

В. Кремень, Є. Ільїнта ін.), розвитку професійної освіти (С. Батишев, В. Бондар, 

Т. Десятов, Г. Єльнікова, Л. Калініна, В. Ковальчук, Л. Петренко, В. Пікельна, 

З. Рябова, Л. Сергеєва, Т. Стойчик та ін.), безперервної професійної освіти 

(Л. Лук’янова, Н. Ничкало, О. Новіков, В. Радкевич, С. Сисоєва, Т. Сорочан та 

ін.); формування та використання трудового потенціалу (Л. Антошкіна, 

В. Близнюк, Б. Генкін, О. Грішнова, М. Долішній, І. Журавльова, М. Карлін, 

В. Любарець, Л. Михайлова, Г. Назарова, О. Олексюк, І. Репіна, М. Романюк, 

Н. Ушенко, О. Федонін та ін.); дидактики (М. Артюшина, С. Гончаренко, 

Н. Муранова, О. Савченко та ін.); моделювання педагогічних систем 

(С. Архангельський, Г. Балл, І. Бех, В. Краєвський, А. Уваров, А. Чєнцов, 

В. Штофф (W. Stoph) та ін.); використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (В. Биков, А. Верлань, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, В. 

Олійник, Л. Петренко, О. Радкевич, О. Спірін та ін.). 

Методи дослідження. 

Теоретичні методи: аналіз результатів наукових досліджень у галузі 



філософії освіти, професійної педагогіки, психології, нормативно-правових 

документів; системно-функціональний аналіз, порівняння,моделювання, 

прогнозування, синтез та узагальнення теоретичних і методичних засад. 

Емпіричні методи: діагностичні (психолого-педагогічне спостереження, 

тестування, анкетування, експертна оцінка, кваліметричний 

метод),педагогічний експеримент з якісним і кількісним аналізом результатів. 

Статистичні методи: методи математичної статистики для обробки 

кількісних показників та інтерпретації одержаних даних за допомогою засобів 

цифрового програмного забезпечення. 

Наукова новизна дослідження. 

Наукова новизна дослідження полягатиме в тому, що на базі 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею буде: 

–  розроблено й експериментально перевірено результати впровадження 

технології професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного 

профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

–  теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-

педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців 

електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

–  підготовлено навчально-методичне забезпечення професійної підготовки 

майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних 

центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти для керівників та 

педагогічних працівників центрів.  

Теоретичне і практичне значення експерименту. 

Теоретичне значення експерименту полягатиме у створенні технології 

професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в 

навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Практичне значення експерименту полягатиме у розробці та впровадженні 

у практику діяльності навчально-практичних центрів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти навчально-методичного комплексу для 

забезпечення професійної підготовки фахівців електротехнічного профілю за 

формальною, інформальною та неформальною формами навчання; 

діагностичного інструментарію для реалізації напрямів підтвердження 

професійних кваліфікацій; методологію викладання аспектів виконання 

виробничих операцій за системою «5С» концепції «Дбайливе підприємство». 

Термін проведення експериментального дослідження: 

Початок – жовтень 2021 р.; 

Завершення – грудень 2024 р. 

 



Склад експертної групи від Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти:  

Сидоренко Вікторія Вікторвіна – директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Кулішов Володимир Сергійович – заступник директора з навчальної 

роботи, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, доцент. 

Єрмоленко Андрій Борисович – завідувач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент 

 


