
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП2.1.Б053.07-03 

2. Назва: Вступ до спеціальності 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• орієнтуватись у нормативно-правових документах, що регламентують навчання студента у вищому 

навчальному закладі та діяльність психолога;  

• використовувати можливості різноманітних форм аудиторної, самостійної, науково-дослідної роботи 

студента, поточного та підсумкового контролю у вищому навчальному закладі для здобуття міцних 

знань і професійного становлення;  

• здійснювати пошук джерел і каналів інформації, добирати та структурувати матеріал для розкриття 

певного питання, теми чи проблеми в усній або письмовій формі.. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:- 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Антропологія. Історія психології. Загальна психологія.  

12. Зміст курсу:Студент як об'єкт і суб'єкт навчання у вищому навчальному закладі. Особливості 

системи вищої освіти України. Самостійна робота студента, його саморозвиток та саморегуляція. 

Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, прикладної та практичної 

психології в Україні. Особливості професійної діяльності психолога та вимоги до його особистості. 

Етичне регулювання професійної діяльності психолога. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. 

Модуль 2: навч. посіб. / Лідія Іванівна Подшивайлова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 220 с.  

2. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Лідія Іванівна Подшивайлова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 

2011. – 320 с.  

3. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О., та ін. ; за заг. ред. 

Огнев’юка В. О.]. – 2-ге вид., доопр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16год. лекцій, 14год. Семінарські заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль(40 балів): заліктестовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедриОлексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліниСтавицький О.О., доктор психологічних наук, професор 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП2.1.Б053.07-03 

2. Title: A prelude is of speciality 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level:І (Bachelor). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied:1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor 

9. Resultsofstudies:after studying the discipline the student must be capable of: 

• To orientate in the normative legal documents regulating the student's studies at a higher 

educational institution and the activity of a psychologist; 

• to use the possibilities of various forms of auditorium, independent, research work of the 

student, current and final control at a higher educational institution for obtaining solid 

knowledge and professional formation; 

• Search for sources and channels of information, select and structure material for the 

disclosure of a certain issue, topics or problems in oral or written form. 

10. Formsoforganizingclasses: study lessons, independent work, control activities. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: - 

12.Course contents:Student as an object and subject of study at a higher educational 

institution. Features of the higher education system of Ukraine. Independent work of the 

student, his self-development and self-regulation. System of psychological service. Centers 

and institutions of research, applied and practical psychology in Ukraine. Features of 

professional activity of a psychologist and requirements to his personality. Ethical regulation 

of professional activity of a psychologist. 
13. Recommended educational editions: 1. Podshivaylova L. I. Introduction to the 

specialty: psychology. Module 2: teach. manual / Lidiya Ivanovna Podshivaylova. - K.: Kiev. 

Un-t them. B. Grinchenko, 2011. - 220 p.  

2. Podshivaylova L. I. Introduction to the specialty: psychology. A manual for students of 

higher educational institutions / Lidiya Ivanovna Podshivaylova. - Kamyanets-Podilsky: PE 

Buynitsky, 2011. - 320 p.  

3. I am a student: a teacher. manual / [Ognevjuk V. O., Zhiltsov O. B., Karaman S. O., et al. ; 

per community Ed. Ognevyuk V.O.]. - 2nd form., Preopr. - K.: Kiev. Un-t them. B. 

Grinchenko, 2012. - 224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours Seminar classes, 60 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test completion at the end of 1 semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (60 points): testing, questioning 

16. Languageofteaching:Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


