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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 кредити /150 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (20 год.), самостійна робота 
(112 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(138 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. При вивченні курсу необхідно 
виконувати положення принципів академічної доброчесності: 

– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів; 

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань студентів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права. 

Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої 

літератури і матеріалів є необхідною умовою для вивчення курсу. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. Під час лекцій та семінарських занять не припустимо 

відволікатись розмовами, користуватись мобільними телефонами та 

іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. 

Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою 

право не допустити до заняття студента, що порушує дисципліну або 

запізнюється. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

1. Набуття компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у 

проектах і т.п.). 

2. Наукова робота (написання статей, тез), участь у конференціях, круглих 

столах, семінарах (сертифікат). 

Що будемо вивчати? Основні положення міжнародних та міжрегіональних документів про 

права людини та дитини; законодавчих актів про соціально- 

психологічну службу України; специфіку діяльності практичного 

психолога в різних сферах соціальної практики (система освіти, Збройні 

сили, правоохоронні органи, мистецтво, наука, культура, медицина, 

бізнес і економіка тощо), її завдання, функції та цілі; етичні принципи 

діяльності психолога, освітньо-кваліфікаційних характеристик, права і 

обов’язки психолога; форми професійної взаємодії практикуючих 

психологів; вимоги до особистості практикуючого психолога та шляхи 
вдосконалення професійних якостей та здібностей психолога. 
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Чому це треба вивчати? Для оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога, 

знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі 

практичної психології, основними вимогами до особистості 

практикуючого психолога, а також про можливі шляхи формування 

особистісних якостей майбутніх фахівців. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

 Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати перед 

аудиторією, вміння приймати рішення, відповідальність, вміння 

формувати команду та працювати в ній, вміння вирішувати проблему, 

наполегливість, вміння критично мислити, здатність порозумітись, 

розвиток соціальних навиків та емоційного сприйняття, уміння 

аргументувати свою думку. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 

Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 
діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 
професійну кваліфікацію. 

Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 
Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

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 тем для самостійної роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки  психодіагностика, основи психологічного консультування.  



Інформаційне забезпечення 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, ІНДЗ, теми для 
самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Екзамен 
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