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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни 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, порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. 

Здобувачі вищої освіти погоджуються виконувати положення 

принципів академічної доброчесності:  

- складати всі завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб;  

- надавати виконанні завдання лише власної роботи без 

копіювання та плагіату;  

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів 

вищої освіти;  

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в 

рамках курсу для оцінювання знань; 

- робити посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей;  

- дотримуватися норм законодавства про авторське право і 

суміжні права. 

Що будемо вивчати?  Нормативно-правові документи які врегульовують 

діяльність психолога. Основні види соціально-психологічної 

служби. 

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. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

- Розуміти специфіку діяльності  психолога в різних сферах 

суспільної практики та  бути здатним до організації діяльності 

психологічної служби. 

- 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? 

- Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність розуміти сучасний стан та тенденції розвитку 

психологічної служби в Україні та за кордоном; знати 

Силабус навчальної дисципліни 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Психологія» 

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота(Соціально-психологічне консультування) 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Курс: 2 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9942


організаційно-методичні, правові та етичні засади діяльності 

психологів.  

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, 

психологія особистості, українська мова за професійним 

спрямуванням, організація діяльності психологічної служби, 

історія психології. 
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Поточний контроль Усне опитування, виконання завдань для самостійної роботи. 

Підсумковий контроль Залік 

 

 

Розробник                                                                              Шаповалюк К.В 


