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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредитів /120 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

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

робота (60 год.) 

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

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної 

доброчесності:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання; 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право; 

– надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Порушення академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, 

хабарництво. 

Відвідування занять. Здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

– регулярне відвідування заняття (лекційні, семінарські, 

практичні). 

– у випадку захворювання чи можливої відсутності з 

іншої поважної причини повідомити викладача та старосту 

групи. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Кожен студент має право на неформальну освіту. При 

наявності у здобувача сертифіката чи диплома, що 

підтверджує його участь певній програмі може бути 

зараховано як виконання ІНДЗ (участь у конференціях, 

круглих столах, семінарах, онлайн-курси, участь у проєктах і 

т.п.) 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» знайомить 

студентів із сформувати у студентів загальне уявлення про 

професію психолога та створить передумови для 

усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, 
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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?  Метою вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є  

вивчення студентами цієї навчальної дисципліни є 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 особливості формування психічних явищ в контексті 

навчально-професійних завдань 

Розуміти специфіку діяльності психолога в різних сферах 

суспільної практики та бути здатним до організації діяльності 

психологічної служби. 

Сформувати, вдосконалити такі soft skills: комунікативні 

навички; уміння працювати в команді; уміння аргументувати свою 

думку; уміння брати на себе відповідальність; здатність 

порозумітись; уміння знаходити мету; стресостійкість; позитивне 

мислення; вміння керувати емоціями; вміння розв’язувати 

комплексні складні проблеми і задачі; володіти емпатією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості 

розвитку психічних процесів, станів, індивідуальних 

властивостей на різних етапах онтогенезу. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел. 

Здатність розуміти сучасний стан та тенденції розвитку 

психологічної служби в Україні та за кордоном; знати 

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, тем самостійної 

роботи. 



 

 

 

Розробник                                                                                               Олена ПОЛІЩУК 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, вікова 

фізіологія та валеологія, соціальна психологія, психологія 

особистості. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, теми 

для самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Залік 


