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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4 

 

 

годин – 120 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

28 год. 8 

Практичні, семінарські 

12 год. 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: 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: 
– 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: 
Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 
психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю 
умов. 

ЗК2 -  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК4  -   Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.       
СК4 - Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 
СК13   -    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: 

ПР 1 - Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР4 - Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5 - Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 
дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР8 – Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 
нефахівців. 

ПР9 – Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 
розв’язання 

ПР10 – Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 
співрозмовника 

ПР11 – Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 
власних дій 
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ПР12 – Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР20 – Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності 
людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, 
клінічній психології, етнопсихології. 

 
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП 

ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.  
Тема 1. Психологія як наука і професія. Визначення поняття «психологія». 

Загальне уявлення про професію психолога. Загальна характеристика галузей психології. 
Предмет та завдання сучасної психології. Відмінності наукової та життєвої психології. 
Методологія та методи дослідження у сучасній психології. Фундаментальні розділи 
психології. Галузі сучасної психології.  

Тема 2. Історія становлення психологічної науки. Етапи розвитку психології  від 
давнини до сьогодення. Розвиток психологічної науки в України. Історичні традиції та 
перспективи розвитку психології в Одеському національному університеті мені 
І.І.Мечникова. Основні напрямки сучасної психологічної науки. 

Тема 3. Система психологічної освіти в Україні.  Освітньо-професійна програма 
підготовки психолога. система вищої освіти та специфіка професійної освіти психолога. 
Освітньо-професійна програми за спеціальністю Психологія. Фахові компетентності  
майбутніх фахівців в психологічній галузі. Національна кредитна мобільність та 
міжнародна кредитна мобільність за спеціальністю Психологія.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА. 
Тема 4. Види діяльності психолога та їх специфіка. Основні цілі та види 

діяльності психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності психолога. 
Психодіагностика як один з напрямів діяльності психолога. Психологічне консультування. 
Мета і завдання психологічного консультування. Характеристика основних напрямів 
психотерапії. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницько-
пропагандистська і профілактична робота. Психокорекція як напрям практичної 
психології. 

Тема 5. Особистісні та професійні якості психолога.  Професійно-важливості 
якості психолога. Ціннісні орієнтації психолога як основа його особистісно-професійного 
саморозвитку. Емпатія як необхідна специфічна якість особистості психолога. Професійні 
вимоги до особистості о психолога. Специфіка нормативної та правової бази 
психологічної служби у інших сферах суспільної практики. Професійне вигорання та 
заходи його запобігання. 

Тема 6.  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.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ.  
Тема 1. Психологія як наука і 
професія 

18 4 2  12 18 
  

 18 

Тема 2. Історія становлення 
психологічної науки 

20 4 2  14 22 2 2  18 

Тема 3. Система 
психологічної освіти в 
Україні. 

20 4 2  14 20 2   18 

Разом за змістовим 
модулем 1 

58 12 6  40 58 4 2  54 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПСИХОЛОГА. 

Тема 4. Види діяльності 
психолога та їх специфіка. 

22 6 2  14 20 2   18 

Тема 5. Особистісні та 
професійні якості психолога. 

22 6 2  14 22 2 2  18 

Тема 6. Етичні принципи 
роботи психолога. 

18 4 2  12 18    18 

Разом за змістовим 
модулем 2 

62 16 6  40 62 
 

4 2  54 

Разом  120 28 12  80 120 8 4  108 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Очна 
форма 

Заочна 
форма  

1. Загальне уявлення про професію психолога 2  
2. Історія розвитку психології.  2 2 
3. Система психологічної освіти в Україні. 2  
4. Види діяльності психолога та їх специфіка. 2 2 
5. Особистісні та професійні якості психолога. 2  
6. Етичні принципи роботи психолога. 2  
 Разом 12 4 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні  заняття не передбачені. 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
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Лабораторні  заняття не передбачені. 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
Годин 
Очна 
форма 

Заочна 
форма  

1.   Мотиви вибору професії психолога (есе на тему "Що сприяло 
моєму вибору професії") 

12 18 

2.  Традиції та перспективи психологічної науки ( презентація) 14 18 
3.  Сучасні інструменти роботи практичного психолога 

(презентація) 
14 18 

4.  Основні цілі та види діяльності психолога (реферат) 14 18 
5.  Особистісні та професійні якості психолога (глосарій, 

кросворд)   
14 18 

6.  Етичні принципи роботи психолога(презентація). 12 18 
 Разом 120 108 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, підготовка презентацій і здійснення виступів перед 
аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: складання ессе, глосарію, реферату та підготовку презентацій. 

 
10.  ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

                          (У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості 

здобувача з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 
конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних 
занять (лекції, практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 
програмою та включає: складання ессе, глосарію, реферату та підготовку презентацій. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 
здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума 
балів за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 
результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 
повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 
кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, 
проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове 
завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з 
дисципліни. 
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 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно  
(6-7 балів за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо).  
Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 
практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 
діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 
аналізі практичного матеріалу; 

Добре  
(4-5 бали за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  
За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 
програмою; має стійкі навички виконання завдання. Але при 
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 
та незначні помилки. 

Задовільно  
(3 бали за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
Може використовувати знання для стандартних практичних 
ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання  
(1 бал за тему) 

 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  
Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
сформовані уміння та навички. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  
Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   
Презентація  10 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 

оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 10 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Глосарій 10 вміння студента стисло визначати ключові позиції, 
які викладені автором; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 
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Есе 10 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 
висловлювання; продемонструвати дотримання 
лексичних, фразеологічних, граматичних і 
стилістичних норм української літературної мови. 

 
 

11. 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 Україні. 
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. 



 10

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.       Розвиток і становлення практичної психології в Україні. 
67.       Психологічна проблема особистості (групи) як категорія практичної психології. 
68.      Практикуючий психолог і практичний психолог: спільне та відмінності. 
69.      Труднощі в діяльності практикуючого психолога у психологічній практиці. 
70.       Просвітницька робота практикуючого психолога 

 
12.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Поточний та періодичний контроль   

Сума балів  
Змістовий модуль №1 

 
Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
 
 
 

100 

16 17 17 16 17 17 
 
 

50 50 
Т1, Т2, Т3, Т4  – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 A Відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ 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. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Силабус; 
- Мультимедійні презентації; 
- допоміжний роздатковий матеріал.  

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
 

1.Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності. Навч.посібник. 
— К.: Центр учбової літератури, 2007. — 288 с. 

2.Бондаренко О. Ф. Психологiчна допомога особистостi: Навч. посіб. длястуд. ст. 
курсiв психол. фтів та вiднь унтiв. —Харкiв: Фолiо, 2006. —237 с.  

3.Вступ до спеціальності / Укладачі Л.І. Подшивайлова, Н.В., Старинська. – К.: 
Київський університет імені Бориса Грінченка , 2014. – 29 с. 

4.Данчева О. В., Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: 
Лібра, 1998. — 270 с. 

5.Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник / Т. 
В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – Київ : Центручбової літератури, 2010. – 254 с. 

6.Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності [текст]: навч. посіб. /О. В. Іванова, 
Л. М. Москалюк, С. І. Корсун – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 184 с. 

7.Кузікова С. Б. Основи психокорекції : навч. посіб. / Кузікова С.Б. –К.:Академвидав, 
2012. –320 с. 

8.Коропецька О.М. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації 
особистості: Навчальний посібник. -К.: КНТ, 2016. – 438 с. 

9.Левенець А. Є. Вступ до практичної психології : Навч.-метод. комплекс/ Левенець 
А. Є. –К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. –30 с. 

10. Музика О.Л. Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності»/ Музика 
О.Л., Савиченко О.М., Загурська І.С.,Майстренко Т.М., ГречухаІ.А., Степанюк І.А. –
Житомир, 2013.–50с. 

11. Панок В. Г. Концептуальнi питання пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення 
квалiфiкацiї психологiвпрактикiв // Практична психологiя у системi освiти: Питання 
органiзацiї та методики. — К.: IСДО, 1996. — С.18–41. 

12. Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / 
Рибалка 



 12

Валентин Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - 
Київ : Талком, 2017. - 244 с. 

13. Туріщева Л.В. Організація психологічної служби школи / Туріщева Л.В. –Харків 
: Основа, 2014. –111 с. 

14. Туриніна О.Л. Проблеми формування психологічної культури у 
старшокласників//Проблеми вищої педагогічної освіти: Зб. матеріалів Міжнародної 
конференції. Тернопіль. – 2015. – С. 27-39. 

15. Чепелєва Н. Розвиток професійної компетентності майбутніх практичних 
психологів // Міжнар. семінар з гуманістичної психології та педагогіки: Тези доп. і 
повідомл. (Рівне, 15–17 
черв. 1998 р.). — Рівне, 2005. — С. 106. 

16.Якимчук Б.А. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / 
Б.А. Якимчук, І.П. Якимчук –Умань: ПП Жовтий О.О., 2013.–204 с. 

Додаткова 
1. G. Neil Martin (2008)A Beginner's Guide: PsychologyOneworld Publications.  
2. Кононенко О.І. Компетентності  як основа професійно успішної особистості/ Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку 
науки та освіти (частина І): м. Львів, 22-23 січня 2020 року. – Львів : Львівський науковий 
форум, 2020. – С.44-45 

3. Kononenko Oksana, Rimawi OmarStress-induced Cognitive Assessment among Universty 
Students during the Pandemic of  Corona (COVID 19). SSRG International Journal of 
Humanities and Social Science (SSRG-IJHSS). Volume 7 Issue 4 – July - Aug 2020. – Р. 89-93. 
DOI: 10.14445/23942703/IJHSS-V7I4  

4. Кононенко О.І. Інноваційні технології психологічної освіти здобувачів вищої освіти/ 
Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: Матеріали І Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Бахмут, 4 листопада 2021 р.). Бахмут: ГІІМ ДВНЗ 
«ДДПУ», 2021.С.165-167. 

5. Kononenko O. I., Grigoraschenko A. V.Current State of Scientific Views on the Psychological 
Well-Being of Personality Психологія та соціальна робота. Том 1(53) 2021. – С. 102-113. 
 

15. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. http://nbuv.gov.ua  
2. https://www.npa-ua.org/ 
3. https://www.upa.guru/ 
4. https://www.who.int/home 
5. https://www.apa.org/  


	Vstup_do_spec_001.pdf (p.1)
	Vstup_do_spec_002.pdf (p.2)

