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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 
Обсяг 4 кредитів  (120) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 1  рік навчання 

Дні, час, місце П’ятниця  9.30, 11.20; zoom за посиланням:  

Платформа zoom 

Викладач (-і) Кононенко Оксана 

Контактний телефон  

Е-mail o.kononenko@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної  психології 

Консультації Онлайн-консультації.   четвер 12-14. Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через  очні зустрічі, Google Classroom, зустрічі 

он-лайн через Zoom, месенджери  та  електронну пошту   

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності»  вивчає 

особливості професії психолога, знання про освітньо-

кваліфікаційні вимоги, які ставляться до фахівців психологічної 

галузі, основні вимоги до особистості практикуючого психолога, а 

також можливі шляхи формування особистісних та професійно-

значущих властивостей і якостей майбутніх фахівців-психологів 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

Дисципліна відноситься до обов’язкових  курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - 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 

дисципліни: 

 

- 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 
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сучасної психології, ознайомлення з українськими та 

закордонними професіональними спільнотами. 

Компетентності  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 

 

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 

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. 

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__28___ год.) та практичних 

(_12____год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_120_ 

год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
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наступними  методами: 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 

виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, 

підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання ессе, 

глосарію, реферату та підготовку презентацій. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Тема 1. Психологія як наука і професія. 

Тема 2. Історія становлення психологічної науки. 

Тема 3. Система психологічної освіти в Україні 

Тема 4. Види діяльності психолога та їх специфіка  

Тема 5. Особистісні та професійні якості психолога. 

Тема 6. Етичні принципи роботи психолога. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

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. ф¬тів та вiд¬нь 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. 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 психологiв¬практикiв // 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 / РибалкаВалентин 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. 
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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, 15–17черв. 1998 р.). — Рівне, 

2005. — С. 106. 

16. 16.Якимчук Б.А. Основи психологічного консультування : 

Навчальний посібник / Б.А. Якимчук, І.П. Якимчук –Умань: ПП Жовтий 

О.О., 2013.–204 с. 

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/  

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується  за результатами 

всіх видів поточного контролю.  

          Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Поточний контроль Робота на семінарських 

заняттях 

7 балів  40 

Самостійна робота Презентація 

Реферат 

Глосарій 

Есе 

10 балів 60 

Залік (бали)   100 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Тему та строк 

виконання обговорює з 

викладачем.  
Складання реферату реферат 

Підготовка есе есе 

Складання глосарію глосарій 

 

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 

http://nbuv.gov.ua/
https://www.npa-ua.org/
https://www.upa.guru/
https://www.who.int/home
https://www.apa.org/
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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. 

Есе 10 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній проблемі 

висловлювання; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної мови. 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(-20 балів). Перескладання заліку можливе із дозволу 

деканату за наявності поважних причин або за письмовою 

заявою (апеляцією) здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, 

хвороба здобувача, стажування за академічною мобільністю 

та ін.) навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн 

формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

