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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Будь- 

яке копіювання або відтворення результатів чужої праці, якщо тільки 

робота не має груповий формат, використання завантажених з Інтернету 

матеріалів кваліфікується як порушення норм і правил академічної 

доброчесності та передбачає притягнення винного до відповідальності, у 

порядку, визначеному чинним законодавством. Результатом невиконання 

та / або недотримання правил можебути оцінка «незадовільно» за курс. 

Відвідування занять. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, карантин) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 

керівникомкурсу.Дистанційно навчання відбувається на платформі 

MOODLE. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення конфліктів. 

Що будемо вивчати? Формування компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі 

психології, що здатен вирішувати типові професійні завдання у 

плануванні, організації та наданні конкретної дієвої психологічної 

допомоги.  Основними перевагами дисципліни є практична спрямованість 

та сприяння становленню всебічно розвинутої особистості як суб’єкта 

успішної професійної, освітньої та науково-дослідницької діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту опанувати 

психологічні технології формування у студентів системи знань щодо 

сприяння становленню всебічно розвинутої особистості як суб’єкта 

успішної професійної, освітньої та науково-дослідницької діяльності; 

формувати професійні компетенції,розвивати здатність розв’язувати та 

прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції 

функціонування й розвитку особистості, соціальних групі організацій; 

оволодіти комплексом спеціальних знань у галузі психології; формування 

практичного досвіду надання основ психологічної допомоги особистості,  

забезпечення  на  цій основі  формування  у  студентів  готовності  до  

майбутньої  професійної діяльності. 
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Чому це треба вивчати? Формування у студентів професійні знання і уміння у галузі 

надання психологічної допомоги, сприяти більш повному і 

глибокому розумінню основних вимог щодо процесу 

проведення психотерапії, психологічних понять і категорій, їх 

взаємозв’язку та взаєморозвитку, збагатити науковий 

світогляд студентів та їх психологічну культуру. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Уміти практично використовувати набуті теоретичні знання та 
практичні вміння у професійній діяльності. 

Дотримуватись професійної етики й основних засад академічної 

доброчесності до всіх учасників освітнього процесу. 

Уміти розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо). Провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Розуміти закономірності 

та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у 

т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 

допомоги. Формулювати мету, завдання дослідження, володітинавичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій,  

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

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

вікові відмінності. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі 

вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 



 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Здатність працювати у команді. 

Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним групам 

населення, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній 

діяльності. 

Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері 

Зміст дисципліни Сутність і специфіка психологічної допомоги. 
Практичне забезпечення психологічної допомоги. 

Психодинамічні направлення. 

Поведінковий напрямок. 

Когнітивний напрямок. 

Гуманістична психотерапія. 

Поняття психічної норми та патології. 

Методи та принципи психологічної допомоги 

Психокорекційні та психотерапевтичні техніки регуляції психічних 

станів. 

Розлади психічної діяльності та властивостей особистості. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 
самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

 

 

 

Розробник Вахоцька І.О. 
 ( 

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

психологія, психодіагностика,   психологічне консультування,   вікова 

24. психологія, психологічна діагностика, психологія девіантної 
поведінки, психокорекція, конфліктологія. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 
бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Вахоцька І.О. Психологічна допомога: теорія і практика: Навчально- 

методичний посібник .Умань: Візаві. 2020.218с. 

2. Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім'ї. Книга 1. 

Навчальний посібник (у З книгах).- К.: Главник, 2006.- 128 с. 

3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. Суми. 

Університетська книга. 2013. 383с. 

4. Яценко  Т.С. Теорія і практика групової психокорекції. К.: Вища 

школа. 2004. 678с. 

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції. К.: Вища школа. 2006. 381с. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 
самостійної роботи, ІНДЗ, есе, презентацій. 

Підсумковий контроль екзамен 

  


