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Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Психологія 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Денна/заочна 1 2 4 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Мельніков Андрій Сергійович, професор кафедри соціології та 

психології Національного університету «Одеська юридична академія» 

д-р. соціол. н., доцент 

вул. Академічна, 9, к. 28 

контактний телефон +380-63-648-74-01 

контактна електронна адреса melnkov@ukr.net 

 

Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Екзистенціальна психологія є результатом синтезу філософського 

екзистенціалізму і класичної психологічної традиції. Її головним 

предметом є онтологічна проблематика конкретного існування 

(екзистенції) особистості, психічних процесів та явищ. Проблемне поле 

дисципліни складається з аспектів досвіду, автентичності, негативних 

станів, смисложиттєвих орієнтацій, повсякденності та екзистенціального 

вибору. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета даного навчального курсу полягає у формуванні концептуальних 

уявлень та емпіричних навичок щодо онтологічного виміру 

індивідуального та соціального досвіду у перспективі екзистенціальної 

парадигми психології. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 22 28 70 120 

Заочна форма  8 4 108 120 

mailto:melnkov@ukr.net


 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмног

о РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі програмні результати навчання: 

 

ПРНК01 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПРНК02 

 

Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПРНК07 

 

Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності, 

інтерпретувати дані психологічних досліджень та іншої емпіричної 

інформації з використанням пояснювальних можливостей психологічної 

теорії. 

ПРНА03 

 

Проводити самостійні наукові дослідження в межах здобутої спеціальності з 

тем, повністю нерозроблених або недостатньо розроблених у вітчизняній і 

закордонній науці, з залученням широкого кола первинних і вторинних джерел. 

ПРНА05 

 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових 

звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій). 

ПРНП02 

 

Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на 

доступні ресурси. 

ПРНП04 

 

Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації 

практичних та наукових проектів у сфері психології. 

 
Результати 
навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 

Фахове знаходження та 

опрацювання наукових даних у 

галузі екзистенціальної 

психології 

Лекції, семінари, 
самостійне 
навчання 

Усна презентація 

ПРНК02 

 

Організація та проведення 

психологічних досліджень на 

теоретико-методологічних 

засадах екзистенціальної 

парадигми 

Лекції, семінари, 

самостійне 

навчання. 
Індивідуальна 

робота під 
керівництвом 

викладача 

Індивідуальне 

завдання 

ПРНК07 

 

Інтерпретувати дані психологічних 

досліджень та іншої емпіричної 

інформації з використанням 

пояснювальних можливостей 

екзистенціальної психологічної 

теорії. 

Лекції, семінари, 
самостійне 
навчання 

Усна презентація 

ПРНА03 

 

Проводити самостійні наукові 

дослідження з актуальної 
Лекції, семінари, 

самостійне 
Усна презентація 



проблематики у межах 

екзистенціально-психологічної 

перспективи. 

навчання 

ПРНА05 

 

Узагальнювати результати 

власних екзистенціально-

психологічних досліджень у 

формі наукових звітів (тез, статей, 

доповідей, презентацій тощо). 

Лекції, семінари, 

самостійне 

навчання 
Індивідуальна 

робота під 
керівництвом 

викладача 

Індивідуальне 

завдання 

ПРНП02 

 

Вирішувати складні фахові 

завдання з використанням 

фундаментально та прикладного 

інструментарію 

екзистенціального аналізу. 

Лекції, семінари, 
самостійне 
навчання 

Усна презентація 

ПРНП04 

 

Взаємодіяти з фахівцями інших 

галузей при розробці та реалізації 

практичних та наукових проектів 

у сфері екзистенціальної 

психології. 

Лекції, семінари, 
самостійне 
навчання 

Усна презентація 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. 
Екзистенціальна психологія як 

наукова дисципліна. 

ПРНП02 

ПРНК01 

2/2/4 (денна ф/н) 

2/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Філософські основи 

екзистенціальної психології. 

ПРНП02 

ПРНК01 

2/4/5 (денна ф/н) 

2/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 3. 
Теоретичні принципи 

дазайн-аналізу. 

ПРНП02 

ПРНК01 

ПРНА03 

2/2/4 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 4. Парадигма логотерапії. 

ПРНП02 

ПРНК01 

ПРНА03 

2/4/4 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 5. 
Екзистенціальна психологія 

Р. Мея. 

ПРНП02 

ПРНК01 

ПРНК07 

ПРНА03 

ПРНА05 

2/2/4 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 6. 
Екзистенціальний зміст теорії 

самоактуалізації А. Маслоу. 

ПРНП02 

ПРНК01 

ПРНК07 

2/4/4(денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 7. 
Перспектива екзистенціальної 

танатології (І. Ялом). 

ПРНП02 

ПРНК01 

ПРНК07 

2/2/5 (денна ф/н) 

-/-/8 (заочна ф/н) 

Тема 8. Автентичність особистості. 

ПРНП04 

ПРНП02 

ПРНК01 

2/2/5 (денна ф/н) 

1/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 9. 
Світогляд і смисложиттєві 

орієнтації суб’єкта. 

ПРНП04 

ПРНП02 

2/2/5 (денна ф/н) 

1/1/10 (заочна ф/н) 



ПРНК01 

Тема 10 Негативні форми досвіду. 

ПРНП04 

ПРНП02 

ПРНК01 

2/2/5 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 11 Теорія екзистенційного вибору. 

ПРНП04 

ПРНП02 

ПРНК01 

2/2/5 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Богданова ТА. Экзистенциальная психология: Учебное пособие. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2006. 

2. Гришина Н. Экзистенциальная психология. Учебник. – СПб: 

СПбГУ, 2018. 

3. Дружинин В. Варианты жизни: Очерки экзистенциальной 

психологии. – М.: ПЕР СЭ, 2000. 

4. Леонтьев Д. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности. – М.: Смысл, 2007.   

5. Лэнгле А., Уколова Е., Шумский В. Современный 

экзистенциальный анализ. – М.: Юрайт, 2019.  

6. Мельников А. Экзистенциальная социология. – К.: Миллениум, 

2018. 

7. Райда К. Історико-філософське дослідження постекзистенціального 

мислення. – К.: Український центр духовної культури, 1998.  

8. Райда К. Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи. – К.: 

ПАРАПАН, 2009. 

9. Савчин М. Загальна психологія. – К.: Академвидав, 2011. 

10. Сергєєнко О. та ін. Загальна психологія. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. 

11. Скрипченко О. та ін. Загальна психологія. – К.: Либідь, 2005. 

12. Теория и практика экзистенциальной психологии. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2015. 

13. Тихонравов Ю. Экзистенциальная психология. Учебно-справочное 

пособие. – М.: Интел-Синтез, 1998. 

14. Шевченко С. Автентичність людського буття в філософії 

екзистенціалізму. – К.: ІФ НАНУ, 2012. 

15. Шинкарук В. та ін. Філософська антропологія: екзистенціальні 

проблеми. – К.: Педагогічна думка, 2000. 

16. Шумский В. Экзистенциальная психология и психотерапия. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. 

17. Экзистенциальная психология. Экзистенция. – М.: ЭКСМО, 2001.  

 
Iнформацiйнi ресурси: 

1. Інститут психології НАНУ http://psychology-naes-ua.institute/ 

2. Международный институт экзистенциального консультирования 

http://existradi.ru/ 

3. Портал PSYLIB http://www.psylib.org.ua/ 

4. Портал «Экзистенциальная и гуманистичкеская психология» 

http://hpsy.ru/ 

5. Журнал «Экзистенциальная традиция» http://journal.existradi.ru/ 

6. International Society for Existential Psychology and Psychotherapy 

http://www.existentialpsychology.org/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=16&Itemid=58 

7. The Viktor Frankl Institute https://www.viktorfrankl.org/index.html 

http://psychology-naes-ua.institute/
http://existradi.ru/
http://www.psylib.org.ua/
http://hpsy.ru/
http://journal.existradi.ru/
http://www.existentialpsychology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=58
http://www.existentialpsychology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=58
https://www.viktorfrankl.org/index.html


 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна 

робота та опрацювання рекомендованої літератури, завдань і 

матеріалів.  

Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК 

тощо) під час аудиторної роботи дозволяється лише із дозволу 

викладача та у відповідних до навчального курсу цілях. Поведінка в 

аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. 

 


