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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

Денна форма: 4/120 
Заочна форма: 4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма:  лекції (22 год.), практичні (24 год.), самостійна 

робота (74год.). 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (112 год.). 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

дотримуватися вимог законодавства, Статуту Університету; 

відвідувати усі види навчальних занять; вчасно інформувати 

деканат про неможливість відвідувати навчальні заняття, складати 

(перескладати) екзамени, заліки тощо через поважні причини; 

подати підтверджувальні документи, що засвідчують поважну 

причину, яка унеможливила відвідування навчальних занять, 

складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; ліквідовувати 

академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої 

освіти проявляють здатність до здійснення творчого підходу у 

діяльності, що проявляється у гнучкості мислення, умінні швидко 

і без внутрішніх зусиль переключатись з однієї ідеї на іншу, 

генерувати нові ідеї, прагненні 

- до винаходів, творчості, зокрема і в науковій діяльності. 

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів із загальне уявлення про 

професію психолога, створення передумови для усвідомленого 

вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у 

навчальний план, а також забезпечить мотивацію їм формування 

та розвитку особистісних якостей, необхідних для 
ефективного виконання професійних обов’язків. 

Чому це треба вивчати? Для оволодіння узагальненою характеристикою професії 

психолога, знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до 

спеціалістів у галузі психології, основними вимогами до 

особистості психолога, а також про можливі шляхи формування 

особистісних якостей майбутніх фахівців. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення 

заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних 

ситуаціях. 

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих 

групах. 

Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на 

підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і 
 стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку 

й наснажувати клієнтів. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Вміння 

самостійно збирати та критично опрацьовувати , аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Зданість усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. 

Зміст дисципліни Місце психології в системі людинознавства 

Структура та основні проблеми прикладної психології  

Міжнародні та регіональні документи про права людини 

Законодавчі акти України про соціально- 

психологічну службу 
Характеристика професії практичного психолога 

Особистість практичного психолога 

Психологічна служба промислових підприємств та організацій 

малого бізнесу 

Психологічна служба системи освіти 

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: 

просвітницько-пропагандистська, профілактична 

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: 

психологічне консультування 

Основні види діяльності соціально-психологічної служби: 

психодіагностична робота і психологічна корекція 

Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології 
Характеристика основних напрямів психотерапії 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу; виконання практичних та 
самостійних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна психологія, 

вікова психолога, соціальна психологія, філософія. 
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