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1. Загальна інформація
Херсонський державний університет
Факультет психології, історії та соціології
Кафедра психології
Психологія сексуальності
5 кредитів / 150годин
Середньострокова
Наявність повної загальної середньої освіти
Українська
3 роки 10 місяців
Сторінка кафедри психології офіційного сайту університету
https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx

2. Мета сертифікатної програми
Формування фахових знань та компетентностей з психології сексуальності, які нададуть
можливість зберегти своє сексуальне і репродуктивне здоров'я, розуміти сексуально
обумовлені особливості поведінки людей, розпізнавати сексуальні дисфункції та девіації.
3. Характеристика сертифікатної програми
Предметна
область Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
(галузь
знань, Спеціальність: 053 Психологія
спеціальність)
Орієнтація
Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти
сертифікатної
(МСКО) сертифікатна програма базується на наукових
програми
результатах та практичних розробках в галузі психології
сексуальності.
Орієнтована на здобувачів вищої освіти.
Основний
фокус Програма забезпечує формування компетентностей, які надають
сертифікатної
можливість консультування з питань психології сексуальності.
програми
та Ключові слова: психологія сексуальності, психосексуальний
спеціалізації
розвиток, сексуальне і репродуктивне здоров'я, сексуальні
дисфункції та девіації, консультаційна робота з сім’єю з
сексуальними дисфункціями.
Особливості програми Сертифікатна програма скерована на вивчення теоретичних та
прикладних основ консультативної роботи у сфері психології
сексуальності. Програма передбачає практичну підготовку,
проведення діагностичних досліджень та консультативної роботи
в межах модулів самостійної роботи.
4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Отримані програмні результати сприятимуть поглибленню знань
працевлаштування
та фаховій спеціалізації психолога у практичній діяльності, що
розширить можливості працевлаштування
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Подальше навчання

Не застосовано
5. Викладання та оцінювання
Викладання
та Студентоцентроване навчання, самонавчання. Поєднання лекцій,
навчання
семінарських занять та виконання самостійної роботи. Навчання
через застосування практичних та творчих вправ, авторських
розробок та їх презентації; методи групової дискусії.
Оцінювання
Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до
діючих
вимог
Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної системи та відповідно до Порядку оцінювання
результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ.
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та
визначається шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F) та
національною системою оцінювання (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно). Оцінювання знань здобувача
здійснюється на основі виконання всіх видів навчальної
діяльності, поточної успішності та підсумкового контролю за
кожною освітньою компонентною.
6. Програмні компетентності
Інтегральна
ІК
Формулюється
шляхом
конкретизації
інтегральної
компетентність
компетентності в контексті особливостей даної програми, що
виражає основні компетентністні характеристики рівня
професійної діяльності
Загальні
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
компетентності (ЗК)
ЗК2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК3. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Фахові компетентності ФК1. Здатність використовувати валідний і надійний
спеціальності (ФК)
психодіагностичний інструментарій
ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та
здійснювати психологічне дослідження
ФК3. Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати,
формулювати
аргументовані
висновки
та
рекомендації
ФК4. Здатність організовувати та надавати психологічну
допомогу (індивідуальну та групову)
ФК5.
Здатність
здійснювати
просвітницьку
та
психопрофілактичну відповідно до запиту
ФК6. Здатність виявляти толерантність (повагу та позитивне
ставлення) до розмаїття культур, форм самовираження й
самоздійснення індивідуальності
ФК7. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми
формування сексуальності людини, виокремлювати причини та
фактори сексуальних дисфункцій та девіацій
7. Програмні результати навчання
Програмні результати ПРН 1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно
навчання (ПРН)
важливих знань із різних джерел із використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
ПРН 2. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні
висновки за результатами власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПРН 3. Презентувати результати власних досліджень усно /
письмово для фахівців і нефахівців.
ПРН 4. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,
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обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання
відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
ПРН 5. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Теоретико-практичний
характер
сертифікатної
програми
передбачає участь науково-педагогічних працівників, які
відповідають напряму програми, що сприяє якісній практичній
підготовки
Матеріально-технічне
Для забезпечення освітнього процесу, наукової, методичної,
забезпечення
творчої діяльності є необхідна матеріальна база і належне
технічне забезпечення: спеціалізовані кабінети з проведення
тренінгової та консультативної роботи, лекційні аудиторії мають
стаціонарну та переносну медіа-проекційну техніку, що
дозволяють здійснювати різні форми навчання. Створено умови
для доступу до мережі Інтернет, сучасні інформаційні та
комунікаційні технології, платформа «KSU Online».
Інформаційне
та Офіційний сайт університету містить інформацію про освітні
навчально-методичне програми, навчальну, наукову діяльність, структурні підрозділи,
забезпечення
правила прийому, контакти. Освітній процес забезпечується
інформаційними
та
навчально-методичними
матеріали
розміщеними на сторінці кафедри психології, платформі «KSU
Online», віртуальне навчальне середовище Moodle, Херсонський
віртуальний університет; - пакет MS Office 365; Доступ до
наукової, методичної та фахових періодичних видань забезпечує
Наукова бібліотека ХДУ.

Перелік компонент сертифікатної програми
Код н/д

Складові частини сертифікатної програми
Кількість
Форма
(навчальні дисципліни, курсові роботи,
кредитів
підсумкового
практики, атестація слухачів)
/годин
контролю
1
2
3
4
Змістові модулі сертифікатної програми (ІІ курс, 3 семестр)
ЗМ 1
Психологічні особливості сексуальності
50
Поточне
оцінювання,
модуль
самостійної
роботи
ЗМ2
Особливості формування, розвитку та проявів 50
Поточне
сексуальності у дітей та дорослих
оцінювання,
модуль
самостійної
роботи
ЗМ3
Особливості надання психологічної допомоги 50
Поточне
при сексуальних дисфункціях
оцінювання,
модуль
самостійної
роботи
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ
5/ 150
Диф. залік
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Структурно-логічна схема сертифікатної програми
ЗМ2
Особливості
формування,
розвитку та проявів
сексуальності у дітей
та дорослих

ЗМ3
Особливості надання
психологічної
допомоги при
сексуальних
дисфункціях

ЗМ 1 Психологічні
особливості
сексуальності

Підсумкова
контрольна
робота

Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Підсумкова атестація проводиться у форму написання підсумкової
контрольної роботи. За умови успішного оволодіння освітньою компонентою і
виконаних модулів самостійної роботи здобувачі отримують сертифікат.
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
сертифікатної програми
ІК
ЗК1
ЗК2
ЗК3
…
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7

ЗМ1
+

ЗМ2
+

+

+

ЗМ3
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами сертифікатної програми
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
Керівник сертифікатної програми

ЗМ 1
+
+
+
+
+

ЗМ2
+
+
+
+
+

_________

ЗМ3
+
+
+
+
+
Віталія ШЕБАНОВА

