
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Методи прикладної психології» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Методи прикладної психології – багатопланова, фундаментальна дисципліна, яка 

тісно пов’язана із прикладною психологією з психологічною практикою і науковою 

психологією. Результатом професійної діяльності в сфері прикладної психології слугують 

методики, прийоми і технології надання психологічної допомоги конкретній особистості з 

урахуванням її індивідуальних, вікових і соціальних особливостей. 

У прикладній психології головне – в орієнтації не на дослідження, а на активне 

втручання у процеси індивідуальної або групової активності людей, внесення змін, 

перетворення соціальних стосунків та самої особистості. Прикладна психологія 

розглядається як теоретичні конструкти, дослідницька методологія, методи і технології 

здійснення психологічного практикування у тій чи іншій сфері суспільного життя – 

економіці, медицині, спорті, освіті, мистецтві, політиці. Метод у прикладній психології 

слугує сукупністю певних прийомів, дій, методик, що застосовуються у конкретних 

соціальних умовах та у конкретній сфері соціальної практики. Специфіка даного методу 

полягає у застосуванні певних усталених дій до конкретних умов практичної діяльності. 

Методи прикладної психології застосовується для: реалізації окремих дій (операцій) для 

здобуття відповідної інформації та для внесення певних змін у соціальну дійсність. 

Актуальним для сьогодення є використання всієї різноманітності методів прикладної 

психології як дієвих способів у досягненні мети, що охоплює сукупність кроків, прийомів 

та операцій практичного освоєння дійсності. Завдання прикладної психології спрямовані 

на роботу з конкретними людьми, а методи, які вона використовує, покликані змінити 

психічний стан і поведінку субʼкта. 

Метою дисципліни є підготовка професійно-компетентного, гуманістично-

орієнтованого майбутнього фахівця з високим рівнем прикладної психологічної 

грамотності, як важливої складової його професійної культури. Вивчення дисципліни 

передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін 

(методологія та організація наукових досліджень, емпіричні методи у наукових 

дослідженнях, психологія як сфера миследіяльності, психологія професійної 

креативності), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої літератури, 

активності на лекційних і практичних заняттях, ефективним виконанням самостійної 

роботи та індивідуальних завдань.  

Завдання вивчення дисципліни: 



знати – основні методи прикладної психології, що складаються з операцій і 

прийомів, які здійснюються дослідником в процесі вивчення об’єкта; 

вміти – мислити конструктивно, щоб ефективно використовувати цілий спектр 

спеціальних психологічних прикладних методів у повсякденній професійній діяльності; 

нормувати – привласнені наукові знання, набуті соціальні вміння і навички задля 

гуманізації взаємовідносин найближчого оточення і соціуму, всебічного гармонійного 

розвитку і саморозвитку індивіда як особистості;   

цінувати – «життєвий світ» та особистісний досвід кожної людини, поширення 

духовності у просторі культурного буття особи. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

концептуальними моделями наукової психології, психологічної практики і прикладної 

психології, проаналізувати напрями прикладної психології в Україні, встановити 

взаємозв’язок між формами прикладного застосування психології  й сферами діяльності. 

вміти класифікувати напрямки прикладних досліджень. 

Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити студентів з основними надбаннями наукової психології та їх 

залученням у психологічну практику; 

- сформувати у студентів систему основоположних категорій що стосується методів 

прикладної психології;   

- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення методів прикладної психології 

як навчальної дисципліни, покликаних сприяти повноцінному розкриттю продуктивних 

можливостей кожного студента в його індивідуальній своєрідності. 

     Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у практичній професійній чи 

викладацькій діяльності.  

 Завдання проведення практичних занять: 

-   домогтися гармонійного поєднання наукових знань, навчальних  умінь, 

соціальних норм та культурних цінностей; 

-  сформувати мислення у студентів для кращого пізнання самого себе та розуміння 

процесів, які відбуваються в суспільстві; 

-   налаштувати студентів на гуманізацію взаємовідносин найближчого оточення та 

соціуму, мирне розв’язання суспільних конфліктів та проблем, гармонійний розвиток і 

саморозвиток кожної особистості. 


