
 
 
 
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 4 
 
годин – 120 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –1 

 
 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 
(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалавр 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

34 12 
Практичні, семінарські 

18 4 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

68 104 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
 

 
 

* – за наявності 
  



1.2. Мета  та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є розвиток ціннісної сфери майбутніх 
професіоналів, розкриття основних наукових концепцій, понять, методів та 
технологій, формування у студентів  наукових уявлень про специфіку 
професіонального становлення майбутнього психолога, надбання ними знань, 
вмінь і навичок, що максимально сприяють усвідомленню досконалого 
професійного вибору.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
– ознайомлення недавніх абітурієнтів зі специфікою професіональної 

діяльності психолога, допомога в усвідомленні мотивації вибору майбутньої 
професії; 

– ознайомлення з психологією, як наукою, її сучасними галузями та 
методами дослідження і практичного використання; 

– виявлення специфіки життєвого й наукового психологічного знання 
між академічною, практичною й нетрадиційною психологією; 

– ознайомлення зі сферами використання психологічних знань у 
суспільній практиці й видами діяльності професійного психолога; 

– вивчення етичного кодексу психолога; 
– отримання уявлень про міжнародні аспекти розвитку сучасної 

психології, ознайомлення з українськими та закордонними професіональними 
спільнотами. 

– Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

 а) загальних (ЗК): ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
 в) спеціальних фахових (СК): СК4. Здатність самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 
джерел. СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 
формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 
властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер 
їх індивідуального функціонування та розвитку.  
 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен  

знати: 
– історичні витоки психологічної науки; 
– основні ознаки  наукового пізнання; 
– основні тенденції розвитку сучасної психології; 
– основні сфери  застосування прикладних знань з психології; 
– специфіку професіональної діяльності психолога;  
– етичні принципи роботи психолога. 



вміти: 
– виявляти зв’язки в розробці психологічних проблем, змістовно співставляти 

теорії та концепції;  
– самостійно проводити порівняльний аналіз психологічних уявлень, визначати 

науковий напрямок;  
– використовувати отриманні знання на практиці. 

володіти: 
– навичками ефективного застосування психологічних знань в практичній 

діяльності; 
– прийомами пропаганди психологічних знань з метою підвищення 

психологічної культури 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Професія «практичний психолог» 
Тема 1. Психологія як наука і професія. Визначення поняття 

«психологія». Загальне уявлення про професію. Професія як діяльність і галузь 
прояву особистості. Класифікація психологічних професій: академічна 
психологія, прикладна психологія, викладання психології, практична психологія. 
Загальна характеристика галузей психології. 

Тема 2. Характеристика професії практичного психолога. Освітньо-
кваліфікаційна характеристика практичного психолога. Освітньо-професійна 
програма підготовки практичного психолога. Уміння практичного психолога. 
Обов'язки і права практичного психолога. Основні положення Концепції про 
Національну систему соціально-психологічної служби України. Специфіка 
нормативної та правової бази психологічної служби у інших сферах суспільної 
практики. 

Тема 3. Етичні принципи роботи психолога. Професійна позиція 
психолога. Етичний кодекс психолога. Відповідальність та професіоналізм в 
роботі психолога. Вимоги до особливостей поведінки професіонала психолога. 
Моральні норми, що регламентують діяльність практичного психолога в 
ситуаціях етичного вибору. Професіональні психологічні асоціації.  

Тема 4. Психологічна служба промислових підприємств та організацій 
малого бізнесу. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної 
служби на підприємстві. Характеристика досвіду роботи психологічної служби 
підприємства. Психологічна служба організацій малого бізнесу. Робота 
психолога з персоналом, клієнтами та засобами масової інформації; проведення 
рекламних компаній.  

Тема 5. Види діяльності практичного психолога. Основні цілі та види 
діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності 
практичного психолога. Поняття про просвітницько-пропагандистську роботу 



практичного психолога: її мета, завдання та форми. Особливості просвітницької 
роботи залежно від галузі практичної психології. Спільне та відмінне 
просвітницької та профілактичної роботи практичного психолога.  

Тема 6. Психодіагностика як один з напрямів діяльності практичного 
психолога. Особливості проведення психодіагностики. Методи 
психодіагностичних досліджень. Етапи проведення психодіагностичних 
досліджень. Етичні принципи проведення психодіагностики та особливості 
надання результатів. 

Тема 7. Психологічне консультування. Мета і завдання психологічного 
консультування. Принципи і умови психологічного консультування. Види 
консультування: за змістом (інтимно-особистісне, сімейне, психолого-
педагогічне, психолого-управлінське, ділове); за тривалістю. Інтерв'ю як 
основний метод психологічного консультування, його процедура. 

Тема 8. Характеристика основних напрямів психотерапії. Проблема 
відмежування психотерапії та психокорекції від консультування. Мета і роль 
психотерапевта. Психодинамічний напрям психотерапії: особливості 
теоретичної бази, мета, роль психотерапевта та вимоги до його поведінки. 
Гуманістичний напрям психотерапії. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Змістовний модуль 1. Основні засади гендерної психології 

Тема 1. Психологія як 
наука і професія. 

15 4 2   8 15 1    14 

Тема 2. Характеристика 
професії практичного 
психолога. 

20 2 2   8 16 1 1   14 

Тема 3. Етичні принципи 
роботи психолога. 

18 2 4   10 15 2 1   12 

Тема 4. Психологічна 
служба промислових 
підприємств та організацій 
малого бізнесу. 

18 2 2   8 15 2 1   12 



Тема 5. Види діяльності 
практичного психолога. 

 2 2   8 16 2    14 

Тема 6. Психодіагностика 
як один з напрямів 
діяльності практичного 
психолога. 

 2 2   10 15 2 1   12 

Тема 7. Психологічне 
консультування. 

 2 2   8 15 2 1   12 

Тема 8. Характеристика 
основних напрямів 
психотерапії. 

 2 2   8 16 2    14 

Всього 120 34 18   68 120 12 4   104 
 

* – за наявності 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні теоретичні підходи у вітчізняній та зарубіжній 
психології.   

2 

2 Області та завдання професійної діяльності психологів 2 
3 Особливості організації процесу навчання у вузі.  2 
4 Види професійної діяльності психологів й відповідні компетенції 2 
5 Етичний кодекс професійної діяльності психолога  2 
6 Видатні психологи, які працювали в Одесі. 2 
7 Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою . 2 
8 Психологічна служба в ЗВО 2 
9 Практичний психолог в сучасних вимірах суспільсва 2 
 Разом 18 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 



1 Міні - творча робота. Написання даної 
роботи передбачає, що студенти  
досліджують не лише теоретичні аспекти, а й 
проводять власне пілотажне емпіричне 
дослідження за методиками (тест, анкета, 
інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок 
рукопису (може бути друкований текст), 
план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 
теми – 2 сторінки, результати дослідження за 
методикою –2-3 сторінки, список літератури 
(не менше 3 джерел). 

  

2 Реферат. Дана форма самостійної роботи 
надає можливість студентам не лише 
переказувати думки авторів, а й 
висловлювати власні, тобто передбачає 
критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 
10 сторінок, план, список літератури (не 
менше 3 джерел ). 

  

3 Аналіз монографій. Ця форма 
самостійної роботи передбачає вміння 
критично проаналізувати оригінальний текст 
і зробити власні висновки щодо його 
актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

  

4 Соціалізація: проблеми статево-рольової 
ідентичності 

  

5 Міжособистісні взаємини та статево-
рольові конфлікти 

  

Разом    
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 
[3] -  

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Якщо в межах часу самостійної роботи студентів передбачається виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання до окремого розділу, теми або 
дисципліни в цілому: 
Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту) 

 
1. Для студентів пропонується виконати одне навчально-дослідне завдання (міні - 

творча робота). Написання даної роботи передбачає, що студенти досліджують не 
лише теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження 
за методиками (тест, анкета, інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може 



бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 
сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури 
(не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –10. 
 

 

 
 

10. Методи навчання 
Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 
 
 

11. Методи контролю 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 
Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Завершальний модульний контроль                             37 

 
12. Питання для підсумкового контролю 

 
1. Психологія: визначення поняття.  
2. Ознаки життєвої психології.  
3. Ознаки професійної психології. 
4.  Виникнення професії “психологія”.  
5. Класифікація психологічних професій.  
6. Галузі психології: загальна характеристика.  
7. Обґрунтування необхідності практичної психології в нашій країні.  
8. Мета діяльності практичного психолога.  
9. Роль психолога в побудові гуманного демократичного суспільства в державі 

Україна.  
10.  Роль практичних психологів у забезпеченні психічного та психологічного 

здоров’я народу України.  
11.  Місце професії практичного психолога в класифікації професій.  
12.  Специфічні особливості об’єкта і предмета праці практичного психолога.  
13.  Специфічні особливості засобів праці практичного психолога.  
14. Специфічні особливості результатів праці практичного психолога.  
15. Проблема визначення ефективності праці практичного психолога.  
16.  Взаємодія практичного психолога з суміжними спеціалістами.  
17. Поняття про методологію професійної діяльності практичного психолога.  
18. Психологічна проблема та запит на надання психологічної допомоги.  



19. Поняття про життєву ситуацію особистості.  
20. Поняття про соціальну ситуацію розвитку (за Л.С.Виготським).  
21. Принцип детермінізму та його застосування в практичній психології. 
22.  Принцип розвитку та його додержання в роботі практичного психолога.  
23. Принцип індивідуального підходу в діяльності практичного психолога.  
24. Особистісний підхід як принцип практичної психології.  
25.  Принцип синтетичного підходу до предмета практичної психології.  
26. Визначення поняття “професійної функції практичного психолога”. 
27. Специфіка професійної праці практичного психолога: загальна характеристика.  
28. Загальна характеристика професійних функцій практичного психолога.  
29.  Суть психодіагностичної функції практичного психолога.  
30. Орієнтовні етапи психодіагностичної діяльності практичного психолога. 
31. Загальна характеристика методів психодіагностики.  
32. Суть психопрофілактичної функції в роботі психолога. 
33.  Типові проблеми клієнтів, що потребують психопрофілактичного втручання.  
34.  Основні методи психопрофілактичної роботи. 
35.  Суть психокорекційної функції в діяльності практичного психолога.  
36.  Рівні аналізу норми та їх вплив на психокорекційну роботу психолога.  
37. Психопрофілактика та психокорекція: спільне і відмінності. 
38. Основні методи психокорекції.  
39. Розвивальна функція в роботі практичного психолога. 
40. Професійно-орієнтаційна функція та її здійснення в діяльності практичного 

психолога організації.  
41.  Психологічне консультування як функція практичного психолога.  
42. Консультування, психокорекція та психотерапія: спільне та відмінності. 
43. Етапи психологічного консультування.  
44. Суть психолого-просвітницької функції психолога. 
45. Напрями, сфери застосування та методи психолого-просвітницької функції 

практичного психолога.  
46. Загальна характеристика етичних принципів і вимог до особистості та діяльності 

практичного психолога.  
47. Суть та прояв етичного принципу професійної компетентності в роботі 

практичного психолога. 
48. Зміст принципу не завдавати шкоди та його реалізація в роботі психолога.  
49. Принцип неупередженості: зміст та особливості реалізації в професійній праці 

психолога.  
50. Принцип конфіденційності: суть та специфіка застосування в роботі психолога.  
51. Позитивно-орієнтована активність як етичний принцип діяльності практичного 

психолога.  
52.  Професіограма та психограма практичного психолога: суть, структура, 

використання.  
53. Вимоги до інтелектуальних якостей практичного психолога. 
54.  Вимоги до моральних якостей психолога. Практичний психолог як громадянин 

України. 55. Вимога до комунікативних і організаторських якостей особистості практичного 
психолога. 56. Вимоги до обладнання кабінету психології.  

55. Особливості адаптації та навчання студентів в умовах ВНЗ.  



56.  Особливості взаємин студентів — майбутніх психологів з викладачами та 
однокурсниками.  

57. Наукова робота в навчанні майбутніх практичних психологів.  
58. Основні напрями та форми професійного самовдосконалення випускників ВНЗ – 

практичних психологів.  
59.  Поняття про теоретичну, прикладну та практичну психологію. 
60. Відмінність і взаємозв’язок теоретичної, прикладної та практичної психології.  
61. Практична психологія як галузь професійної діяльності.  
62. Основні завдання практичної психології.  
63. Взаємозв’язок практичної психології та психологічної практики. 
64. Основні завдання практичної психології як професійної діяльності.  
65. Основні завдання практичної психології як галузі психологічної науки.  
66. Особливості розвитку практичної психології на Заході.  
67.  Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: 

психодинамiчний напрям.  
68. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: 

поведiнковий напрям.  
69. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: 

когнiтивний напрям.  
70.  Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: 

гуманiстична психотерапiя.  
71. Розвиток і становлення практичної психології в Україні.  
72. Психологічна проблема особистості (групи) як категорія практичної психології.  
73. Співвідношення життєвої та психологічної проблеми.  
74. Типологія психологічних проблем за рівнем їх усвідомлення суб’єктом або його 

оточенням.  
75. Типологія психологічних проблем за змістом.  
76. Типологія психологічних проблем залежно від їх значення для подальшої долі 

людини.  
77. Типологія психологічних проблем за основними сферами активності людини.  
78. Життєва ситуація особистості як базова категорія прикладної психології 
79. Основні складові життєвої ситуації особистості.  
80.  Співвідношення життєвої ситуації та соціальної ситуації розвитку.  
81. Аналіз життєвої ситуації в контексті життєвого шляху особистості.  
82. Життєтворчість і психологічна допомога особистості.  
83. Практикуючий психолог і практичний психолог: спільне та відмінності.  
84. Особливості діяльності академічного та практикуючого психологів. 
85. Труднощі в діяльності практикуючого психолога у вітчизняній психологічній 

практиці. 
86.  Основні труднощі в діяльності практикуючих психологів у вітчизняній 

психологічній практиці.  
87. Основні види професійної діяльності практикуючого психолога.  
88. Просвітницька робота практикуючого психолога 

 
 
 
 



13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Модульни

й контроль 
 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 
 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

 
Рекомендована література (базова й допоміжна). 

 
14. Рекомендована література 

Основна 
1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 

«психолог»:  Учебное пособие / Под ред. И.Б. Гриншпуна.- М.: «МОДЭК», 2004. 
- 464 с. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б.  Введение в общую психологию - М: АСТ,  2008. - 352 
с. 



3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Высшее 
профессиональное образование, 2009. - 512 с. 

4. Климов Е.А. Психология профессионала. М.: Изд-во «Институт 
практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. - 400 с. 

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. - 512 с. 

6. Локалова Н. П. Психология. Введение в профессию. Изд-во: Питер, 2010. - 
176 стр. 

7. Маленова А. Ю.  Введение в профессию в схемах и таблицах:  Учебно-
методическое пособие.  Омск:  Изд-во ОмГУ, - 2004. – 44с. 

 
Додаткова 

1. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. М.: Аспект-пресс, 
2001, 383 с. 

2. Дружинин В.Н. (ред.) Психология. СПБ., 2001. 
3. Немов Р.С. Психология. Кн.1, М., 2003. 
4. Соколова Е.Е. Общая психология. В 7 томах. Том 1. Введение в 

психологию. М.: Академия, 2008. - 352 с. 
5. Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста. М., 

2002. 
6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2000.  

 
15. Електронні інформаційні ресурси 

https://www.education.ua/ua/professions/psychologist/ 
https://moyaosvita.com.ua/osvita-2/profesiya-psixolog-xto-takij-psixolog-opis-profesi%D1%97/ 


