
 

 

Перелік навчальних програм з психології, 
рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів 

у 2016/2017 навчальному році 
 

Укладачі: Т.Л. Панченко, Н.А. Максимова  
 
Авторські права на тексти навчальних програм належать Міністерству освіти і науки 

України та авторам програм. 
Тексти навчальних програм ви можете знайти у виданнях і за посиланнями, зазначеними в 

переліку. 
 

№ 
з/п 

Назва програми, 
автор 

Тип 
програми 

 

Класи Обсяг 
навча
льних 
годин 

Де опублікована 
навчальна 
програма  

Реквізити 
документа 

про схвалення 
МОН України 

1. Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція для учнів 

Програма 

виховних 

заходів   

 

 

7-11 

клас 

 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/196/korinf19/ 

Розділ сайту 

Схвалено 

Науково-

методичною 

радою з питань 

освіти 

Міністерства 

освіти і науки  

протокол № 3 від 

14 жовтня 2014 

року (лист МОН 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/


 

 

«Позашкільна освіта, 

виховна робота»  

від  28.05.2015 

№1/9-264) 

2. Цікаве 
спілкування 
Бура Л.В. 

Факульта-
тивний курс 

1-4 35  Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
 № 14.1/12-Г-165) 

3. Цікаве 
спілкування 
Бура Л.В. 

Спецкурс 1-4 35  Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/52.2.9/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/52.2.9/1371027087/1371027458/


 

 

2.2.9/1371027087/137
1027458/ 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013  
 № 14.1/12-Г-165) 

4. Пізнай себе 
Доманська Л.В. 

Спецкурс з 

психології 
2-3 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

5. Таємниці 

спілкування 
Факульта-

тивний курс 
3-4 35 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

Схвалено для 

використання 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/52.2.9/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/52.2.9/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Курбанова О.М. і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО 
 від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 
6. Сходинками до 

школи 
Черноусова Л.І. 

Факульта-
тивний курс 

для 
вихованців 
підготовчих 

класів 
спеціальної 

школи-
інтернату 

підго- 
товчий 

клас 

35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013  
№ 14.1/12-Г-165) 

7. Корисні навички 

молодших 

школярів 
Черноусова Л.І. 

Факульта-

тивний курс 

для 

спеціальної 

школи-

інтернату 

1-4 35 

(17) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО 
 від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

8. Швидка 

самодопомога 
Вітульська З.Г.,  

Факульта-

тивний курс 
5 17 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

Схвалено для 

використання 

науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Денисенко В.І. [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

9. Вчись думати 
Глушко М.Г. 

Факульта-

тивний курс 

(основи 

практичної 

психології) 

5(6) 35 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

10. Психологічний 

розвиток 

особистості 

молодшого 

підліткового віку 

особистості 
Заворотнюк А.В. 

Факульта-

тивний 

курс, 

додатковий 

матеріал до 

програми 

«Щоденник 

розвитку» 

5 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

11. Розвиваючі ігри 
Луценко О.Г. 

Курс за 

вибором 
5-7 70 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

12. Психологія 

спілкування 
Хронюк І.Є. 

Спецкурс 5-7 35 

(17) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу :  
http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

13. Аранжування 

особистості 
Суворова А.В. 

Факульта-

тивний курс 

з психології 

6-7 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

14. Сходинки до 

вершини «Я» 
Костецька Н.М. 

Факульта-

тивний курс 

з психології 

7-8 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

15. Відверта розмова 
Вієвський А.М., 
Лепеха К.І.,  
Лунченко Н.В., 
Луценко Ю.А.,  
Острова В.Д.,  
Панок В.Г.,  
Сосновенко Н.В. 

Факульта-

тивний курс 
7-8 17 Інформаційний 

збірник Міністерства 

освіти і науки 

України, фахові 

науково-методичні 

журнали 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО 
 від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

16. Психологія 

спілкування 
Сасюк Н.Ю. 

Факульта-

тивний курс 
8 35 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

17. Обираю професію 
Лемак М.В.,  
Петрище В.Ю. 

Спецкурс 8-10 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

7458/ 
 

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

18. Самопізнання та 

соціалізація 

підлітка 
Петрище В.Ю. 

Спецкурс 8-10 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

19. Настає час 

вибору 
Сідляр Т.В., 

Факульта-

тивний курс 
8-11 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

Схвалено для 

використання 

науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Свірчкова Н.В. [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

20. Моя майбутня 

професія: 

правила вибору 
Панок В.Г., 

Мельник О.В., 
Морін О.Л., 
Гуцан Л.А., 
Ткачук І.І. 

Курс за 

вибором 
 

9 35 

(17) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

21. Психологія 

особистості 
Божко М.І. 

Спецкурс 10 35 Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013  

№ 14.1/12-Г-165) 

22. Моя майбутня 

професія: шлях 

до успіху 
Панок В.Г., 

Мельник О.В.,  
Морін О.Л., 

Курс за 

вибором 
 

 

10(11) 35 

(17) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Гуцан Л.А.,  
Ткачук І.І. 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

23. Психологія 

особистісного 

вдосконалення 
Бойко Н.Д. 

Факульта-

тивний курс 
10-11 35  Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

24. Життєва 

компетентність 

особистості 
Вареник С.В. 

Факульта-

тивний курс 
10-11 70 

(35) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

7458/ 
 

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

25. Конфліктологія у 

школі 
Іванова Г.В. 

Курс за 

вибором 
 

10-11 70 

(35) 
Офіційний веб-сайт 

«Міністерство освіти 

і науки України» 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://old.mon.gov.ua/

ua/activity/education/5

9/1371027087/137102

Схвалено для 

використання 

науково-

методичною 

комісією з 

проблем 

виховання дітей 

та учнівської 

молоді Науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

7458/ 
 

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

(лист ІІТЗО  
від 15.05.2013 

№ 14.1/12-Г-165) 

26. Я і психологія 
Островська В.М. 

Факульта-
тивний курс 

10-11 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

27. Основи 
психології та 
педагогіки 

Спецкурс 
для 

підготовки 

10-11 40 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 

Схвалено для 
використання 

науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Романовська Д.Д.,  
Ілащук О.В. 

учнів до 
олімпіади з 
педагогіки і 
психології 

[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

методичною 
комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

28. Психологія 
ділового 
спілкування і 
основи ділового 
етикету 
Ропацька І.С. 

Факульта-
тивний курс 

10-11 70 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

29. Психологія 
Пєтушкова Л.А.,  
Аносова А.В. 

Факульта-
тивний курс 

10-11 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

30. Основи 
психології 
особистості 
Талаєва Ю.М.,  
Романовська Д.Д. 

Спецкурс 10-11 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

9/1371027087/137102
7458/ 
 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

31. Психологія 
наукової 
творчості 
Чухілевич О.П. 

Спецкурс 10-11 17 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

32. Основи етики та 
психології 
сімейного життя 

Факульта-
тивний курс 

11 17 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 

Схвалено для 
використання 

науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Андруша Н.І. [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

методичною 
комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

33. Особистість та 
міжособистісні 
відносини 
Божко М.І. 

Спецкурс 11 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

34. Я і моя професія 
Журомська Л.М. 

Спецкурс 11 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

35. Формування 
духовно-
моральних 
цінностей 
Черноусова Л.І. 

Факульта-
тивний курс 

для учнів 
спеціальної 

школи-
інтернату 

5-6 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти і 
науки України» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/59/13
71027087/1371027458/ 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

 молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

36. Основи 
психології 
Черноусова Л.І. 

Факульта-
тивний курс 

для учнів 
спеціальної 

школи-
інтернату 

7-8 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 
[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

37. Етика і психоло-
гія сімейного 
життя 

Факульта-
тивний курс 

для учнів 

9-10 70 
(35) 

Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти 
і науки України» 

Схвалено для 
використання 

науково-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

Черноусова Л.І. спеціальної 
школи-

інтернату 

[Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://old.mon.gov.ua/
ua/activity/education/5
9/1371027087/137102
7458/ 
 

методичною 
комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

38. Цікава 
психологія 
Ціось А.Л. 

Факульта-
тивний курс 

8 35 Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти і 
науки України» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/
activity/education/59/137
1027087/1371027458/ 
 

Схвалено для 
використання 

науково-
методичною 

комісією з 
проблем 

виховання дітей 
та учнівської 

молоді Науково-
методичної ради з 

питань освіти 
МОН України 
(лист ІІТЗО  

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/1371027458/


 

 

від 15.05.2013 
№ 14.1/12-Г-165) 

39. Навчальна 
програма 
(тренінгів курс) 
«Дорослішай на 
здоров’я» (для 
факультативної, 
гурткової, 
позакласної 
роботи 
Лещук Н.О. , 
Голоцван О.А.  

Факульта-
тивний курс 

9-11 
класи/ 
учні 
ПТНЗ 

36 (18 
занять 
по 2 

акаде
мічні 
год.) 

Лещук Н.О. Дорослі-
шай на здоров’я : 
навч.-метод. посіб. / 
Н.О.Лещук, О.А.Го-
лоцван. _ К., 2012. – 
214 с. 

Рекомендовано 
МОНмолодьспорт 

України  
(лист  

від 20.07.2012 
№ 1/11-12028) 

 


