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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити /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 (106год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви погодились 

виконувати положення принципів академічної доброчесності.  

Списування під час практичних занять та модульних та підсумкових 

контролів заборонені. Забороняється публікувати відповіді на питання, що 

використовуються в рамках курсу для оцінювання знань здобувачів. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. Дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел та виявлення інших порушень 

академічної доброчесності в письмовій формі здобувача є підставою для її не 

зарахування викладачем незалежно від масштабів плагіату.  

Відвідування занять. Відвідування занять є обов’язковим. Під час лекцій та 

семінарських занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь-який інший спосіб. Не пропускати лекції та семінарські заняття, про 

відсутність з поважної причини доводити до відома  викладача заздалегідь. 

Здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба,сімейні обставини – за погодженням 

із деканом факультету)та в умовах карантину навчання відбувається в он-

лайн формі. Самостійна робота та опрацювання рекомендованої літератури і 

матеріалів є необхідною умовою для вивчення курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі психології та освіти, 

творчо підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у 

сфері діяльності психологічної служби. Позитивно оцінюється набуття 

компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у проектах і 

т.п.) та участь у науковій роботі (написання статей, тез, участь у 

конференціях, круглих столах, семінарах).  

Що будемо вивчати?  Основні положення діяльності психологічної служби;  структуру та зміст 

діяльності національної психологічної служби;  нормативно-правову базу 

психологічної служби;  специфіку організації психологічної служби в різних 

сферах діяльності практичного психолога. 

Чому це треба вивчати?  Для формування систематизованих знань про організацію діяльності 

психологічних служб, про законодавчо-правові та нормативні основи 

діяльності практичного психолога у різних сферах суспільної практики; 

сприяння становленню професійної компетентності майбутніх практичних 

психологів через оволодіння знаннями щодо узагальненої характеристики 

професії практичного психолога, вимог до його особистості, напрямків та 

видів діяльності практичного психолога. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11271


 

               Розробник                                                 Оксана ДУДНИК 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розуміти специфіку діяльності  психолога в різних сферах суспільної 

практики та  бути здатним до організації діяльності психологічної служби. 

Демонструвати базові навички креативного,  критичного мислення у 

дослідженнях й професійному спілкуванні та практичні навички вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати перед аудиторією, 

вміння приймати рішення, розвиток соціальних навичок та емоційного 

сприйняття. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   
Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  
Здатність розуміти сучасний стан та тенденції розвитку психологічної 

служби в Україні та за кордоном; знати організаційно-методичні, правові та 

етичні засади діяльності психологів.     
Здатність розуміти сутність, форми та методи  проведення просвітницьких, 

інформаційно-консультативних та роз’яснювальних заходів для створення 

безпечного психологічного середовища 

Мати знання про організацію та надання психологічної допомоги 

(індивідуальної та групової), в тому числі особам з ООП. 
Зміст дисципліни Практична психологія та психологічна служба. Психологічна служба: історія 

розвитку. Особистість практичного психолога та його професійне зростання. 

Напрямки діяльності практичного психолога. Основи організації 

психологічної служби в системі освіти. Організаційно-методичне 

забезпечення діяльності практичного психолога в системі освіти. Зміст та 

форми роботи психолога дошкільного навчального закладу. Особливості 

діяльності психолога в загальноосвітніх навчальних закладах. Психологічна 

служба у закладах вищої освіти. Діяльність психолога в закладах освіти 

різного спрямування та спеціальних службах. Психологічна служба в 

соціальній сфері. Відомчі психологічні служби. Психологічна служба 

промислових підприємств та організацій малого бізнесу.  

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, завдань до практичних робіт, 

модульних контролів, тем для самостійної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вступ до спеціальності, вікова та педагогічна психологія, 

психологія особистості, історія психології, психодіагностика та 

психокорекція, психологічний супровід осіб з ООП, соціальна психологія 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний  контроль, ІНДЗ, теми для 

самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Залік 
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