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Політика дисципліни 

Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи 

студентів, зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Брак посилань на використані джерела, використання 

роботи інших студентів становлять приклади можливої академічної 

недоброчесності, проте мають право на виправлення. Встановлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахування цього завдання, незалежно від обсягу та 

виду плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі без 

винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, проведені 

дистанційним чином. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати чергове заняття. Студенти зобов’язані 

дотримуватися заздалегідь узгоджених термінів виконання усіх видів 

робіт, передбачених навчальним курсом дисципліни. З об’єктивних 

причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за погодженням з 

адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Студенти можуть 

пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання додаткових 

навчальних завдань, не визначених робочою програмо дисципліни: 

ІНДЗ; індивідуальних, парних та колективних творчих проєктів; 

створення кейсів щодо тематики лекційних та практичних занять; 

участь у тематичних вебінарах, семінарах та конференціях тощо. 

 

 

 

 
Що будемо вивчати? 

Професія психолога та її' типи. Визначення практичної психології та 
її завдання. Структура практичної психології. Сутність поняття 

«психічне здоров'я» людини. Погляди зарубіжних та вітчизняних 

вчених на проблему психічного здоров'я людини. Зміст та рівні 

професійної підготовки практичного психолога. Особистісні якості та 

професійні знання і вміння як визначальні чинники професіоналізму 

практичного психолога. Комунікативна та мовленнєва 

компетентності практичного психолога. Психологічна допомога 

сім’ї. Соціально- психологічний захист населення. Практична 

політична психологія. 

Військова та спортивна практична психологія. Юридична практична 
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 психологія. Практична психологія економіки та бізнесу. Медична 

практична психологія. 

 

 
Чому це треба вивчати? 

Ознайомлення з основними положеннями психології професійної 
діяльності як галузі психологічної науки, зокрема – практичної 

психології; для набуття навичок професійної взаємодії; розуміння 

сутності психологічних процесів, станів, як вони позначаються на 

професійній діяльності, для профілактики професійного вигорання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 
Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги. 

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові особливості. 

Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових 

завдань. 

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 

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 до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність планувати та управляти часом. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Знання категоріально-понятійного апарату психології. 
Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту. 



 

 

 

 

 

 
Зміст дисципліни 

Практична психологія як галузь професійної діяльності. 

Психічне здоров'я людини як проблема психологічної науки і практики. 

Практичний психолог: вимоги до професійної підготовки та 

особистісних якостей. 

Основні сфери застосування практичної психології.  

Практична психологія у сфері шкільної освіти. 

Міст та форми роботи психолога дошкільного навчального закладу. 

Психологічна профілактика та психологічна просвіта як напрями 

діяльності психолога. 

Загальна характеристика професій типу «людина-техніка», 
«людина природа», «людина-знакова система», «людина – художній 

образ». 

 

Обов’язкові завдання 
Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Соціальна психологія; загальна психологія; психологія 
спілкування. 
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Поточний контроль 

Тестування (поточне та модульне); оцінювання завдань, визначених 
8. планами практичними занять, індивідуальних завдань; захист та 

презентація ІНДЗ. 

Підсумковий контроль екзамен 

 
 

Розробник  Харченко Н. А. 

 


