
Графік контролю за самостійною роботою на 2022 – 2023 н.р.  

для іноземних здобувачів ОС «Магістр»   

психолого-природничого факультету / 

Independent work control schedule for academic year 2022-2023 

for foreign students obtaining Master’s degree  

 Faculty of Psychology and Natural Sciences 

 

Кафедра загальної психології та психодіагностики /  

Department of general psychology and psychodiagnostics 

 

№ 

з/п 

/ 

No. 

Назва дисципліни /  

Name of discipline 

Форма 

контролю /  

Form of control 

Термін 

виконання /  

Deadline 

ПІБ викладача, вчене 

звання / 

Full name of the 

teacher, academic title 

1 

Організаційна 

психологія / 

Organizational 

psychology 

Презентація  

групового 

проекту / Group 

project 

presentation  

Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Камінська О.В., 

д.психол.н., професор / 

O. Kaminska, Doctor of 

Psychological Sciences, 

Professor 

2 

Теоретико-

методологічні 

проблеми психології 

/ Theoretical and 

methodological 

problems of 

psychology 

Підготовка до 

друку тез / 

Preparation of 

theses for 

publication 

Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Павелків В.Р.,  

д.психол.н., професор / 

V. Pavelkiv, Doctor of 

Psychological Sciences, 

Professor 

 

Кафедра вікової та педагогічної психології / 

Department of developmental and pedagogical psychology 

 

№ 

з/п 

/ 

No. 

Назва 

дисципліни / 

Name of 

discipline 

Тема / Theme 

Форма 

контролю / 

Form of 

control 

Термін 

виконання 

/ Deadline 

ПІБ 

викладача, 

вчене звання / 

Full name of 

the teacher, 

academic title 

1. 

Методика 

викладання 

психолого-

педагогічних 

дисциплін у 

вищій школі/ 

Methodology of 

teaching 

psychological and 

pedagogical 

disciplines in 

higher education 

Методологічні 

основи активізації 

викладання 

психолого-

педагогічних 

дисциплін у вищій 

школі / 

Methodological 

foundations for 

intensifying the 

teaching of 

psychological and 

pedagogical 

disciplines in higher 

education 

Звіт/ Report 

Лютий, 

2023/ 

February, 

2023 

Созонюк О.С., 

канд. психол. 

наук, доц. / 

Sozoniuk О. S., 

Candidate of 

Psychological 

Sciences, 

Docent  

2 

Методика 

викладання 

психолого-

Психологія 

особистості та 

діяльності викладача 

Реферат/ 

abstract 

Лютий, 

2023/ 

February, 

Созонюк О.С., 

канд. психол. 

наук, доц. / 



педагогічних 

дисциплін у 

вищій школі/ 

Methodology of 

teaching 

psychological and 

pedagogical 

disciplines in 

higher education 

вищої школи / 

Psychology of the 

personality and 

activity of the higher 

education teacher 

2023 Sozoniuk О. S., 

Candidate of 

Psychological 

Sciences, 

Docent  

 

Кафедра практичної психології та психотерапії /  

Department of practical psychology and psychotherapy 

 

№ 

з/п 

/ 

No. 

Назва дисципліни / 

Name of discipline 

Форма контролю / 

Form of control 

Термін 

виконання / 

Deadline 

ПІБ викладача, 

вчене звання / 

Full name of the 

teacher, academic 

title 

1 

Методи 

психокорекції та 

психотерапії / 

Methods of 

psychocorrection 

and 

psychotherapy 

Звіт (у вигляді 

таблиці) 

Здійснити аналіз 

основних напрямів 

психотерапії за 

показниками: об’єкт 

впливу, причини 

виникнення 

психологічних 

проблем, основні 

завдання 

психокорекційного 

впливу, основний 

метод 

психокорекційного 

впливу, основні 

техніки 

психотерапевтичного 

напряму. /  

Report (in the form of a 

table) 

To analyze the main 

directions of 

psychotherapy by the 

following indicators: 

object of influence, 

causes of psychological 

problems, main tasks of 

psychocorrective 

influence, main method 

Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Демянюк О.Б., 

старший викладач /  

Demіanіuk O.B., 

Senior Lecturer 



of psychocorrective 

influence, main 

techniques of 

psychotherapeutic 

direction. 

2 

Методологія та 

методи наукових 

досліджень у 

психології / 

Methodology and 

methods of 

scientific research 

in psychology 

1. Написати тези за 

змістом теоретичного 

розділу магістерської 

роботи, опублікувати 

тези у наукових 

виданнях 

університету. 

2. Написати тези за 

змістом 

експериментальних 

розділів магістерської 

роботи, опублікувати 

тези у наукових 

виданнях 

університету. /  

1. Write theses based 

on the content of the 

theoretical section of 

the master's thesis, 

publish theses in the 

scientific editions of 

the university. 

2. Write theses based 

on the content of the 

experimental sections 

of the master's thesis, 

publish theses in the 

scientific editions of 

the university. 

Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Ямницький В.М., 

професор /  

Yamnytskyi V. М., 

Professor 

 

3 

Активні методи 

у психологічній 

практиці / Active 

methods in 

psychological 

practice 

1. Розробити план-

конспект тренінгу 

асертивності для 

підлітків. 

2. Провести на 

підставі конспекту 

тренінг асертивності в 

своїй академічній 

групі. /  

1. Develop a plan-

summary of 

assertiveness training 

for teenagers. 

2. Conduct 

assertiveness training in 

Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Ямницький В.М., 

професор /  

Professor Yamnytskyi 

V. М. 

 



your academic group 

based on the outline. 

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи / 

Department of Pedagogy, Educational Management and Social Work 

 

№ 

з/п 

/ 

No. 

Назва дисципліни /  

Name of discipline 

Форма 

контролю /  

Form of control 

Термін 

виконання /  

Deadline 

ПІБ викладача, вчене 

звання / 

Full name of the 

teacher, academic title 

1 

Педагогіка вищої 

школи /  

Pedagogy of higher 

education 

Звіт/ Report 
Лютий, 2023 / 

February, 2023 

Проф. Пелех Ю. В.,  

Доц. Левчук І. Б. 

Pelekh Y. V., Professor,  

Levchuk І. B., Docent 

 

Декан ППФ        проф. Павелків В. Р. 

Dean of Psychology 

and Natural Sciences       Professor Pavelkiv V. R. 

Faculty 

 

 


