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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи 

організації навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» 

денної та заочної форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Вступ до 

спеціальності» є пропедевтичним курсом циклу професійної та практичної 

підготовки фахівця з психології, а тому вивчається першою і є основою для 

вивчення всіх наступних професійно-орієнтованих дисциплін (загальної, 

експериментальної, соціальної, вікової, педагогічної, практичної психології, 

психодіагностики тощо). Вивчення її рекомендується планувати з перших днів 

першого семестру. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 

Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

нормативним документом Національного університету водного господарства та 

природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 

навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до 

вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Вступ до спеціальності», необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Важливо з 

перших днів навчання студента у вищому навчальному закладі познайомити 

його як з особливостями професії психолога, так і з можливостями її здобуття і 

оволодіння не лише психологічними знаннями, психологічною грамотністю, а 

психологічною культурою в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

особливості системи вищої освіти України та особливості професійної 

діяльності психолога. 

Ключові слова: психологія, психолог людина, завдання, обов’язки, 

психологічна служба, школа, етичний кодекс психолога, законодавство, 

професійна діяльність, властивості, якості. 

 

Аbstract 

The working curriculum on the discipline «Introduction to the specialty» is the 

normative document of the National University of Water Management and Nature 

Management, developed by the Department of Social Sciences on the basis of an 

educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with 

the curriculum for the specialty «Psychology» of full-time education. 

Interdisciplinary connections: the discipline «Introduction to Specialty» course 

is propaedeutic cycle of professional and practical training in psychology and 

therefore studied the first and is the basis for the study of all the following 

professional-oriented disciplines (general, experimental, social, age, pedagogical, 

practical psychology, psychodiagnostics, etc.). It is recommended to study it from the 

first days of the first semester. 

Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 

higher education of Ukraine. 

Key words: psychology, person psychologist, task, duties, psychological 

service, school, ethical code of psychologist, legislation, professional activity, 

qualities. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,3 
для заочної форми навчання – 0,1. 
  

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань 
05 «Соціальні та 

поведінкові 
науки» 

Нормативна 
 

Спеціальність 
053 Психологія 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 
психологія 

 

Рік підготовки 
Змістових 
модулів – 2 

1-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

1-й 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 
роботи студента – 
4 

Рівень вищої 
світи: «бакалавр « 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
14 год. 6 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 
Форма контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів першокурсників з особливостями навчання у 

ВНЗ та особливостями професійної діяльності психолога. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

передбачено:  

– ознайомити студентів зі специфікою системи вищої освіти України, з 

особливостями студентського віку та основами самоорганізації студента у 

процесі навчання у ВНЗ;  

– надіти первинні знання про систему психологічної служби, про 

виробничі функції, типової задачі діяльності фахівця з психології, про загальні 

вимоги до властивостей і якостей особистості психолога, про етичні аспекти 

професійної діяльності психолога;  

– сформувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної 

діяльності в галузі психології;  

– розвивати професійне мислення та сприяти професійному 

самовизначенню першокурсників. 

Вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» спрямовано 

на формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 

науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на 

знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, 

здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з 

різних джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 

різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 

пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються.  

Системні компетенції:  

- готовність підвищувати свій інтелектуальний, загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, 

гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого 

особистісного потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї 

професійної діяльності у відповідності до вимог певного профілю професійної 

компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 

готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 

методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 

новітніх знань та технологій;  

- 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; у практичній діяльності: 

здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 

планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі.  

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 

студент повинен: 

знати: 

1. особливості студентського віку, труднощі входження у процес 

професійного навчання, причини навчальної неуспішності та умови успішного 

навчання студентів;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. структуру та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні, 

нормативні документи, що визначають зміст освіти та навчання у вищій школі, 

форми організації навчального процесу, права й обв’язки студента вищого 

навчального закладу;  

3. особливості самостійної роботи студента, його саморозвитку та 

саморегуляції;  

4. сфери професійної діяльності, виробничі функції, типові задачі, 

професійно-етичні засади діяльності психолога у закладах науково-дослідної, 

прикладної та практичної психології;  

5. структуру, функції, основні завдання, головні напрями та зміст 

діяльності психологічної служби України, види, зміст та форми професійної 

діяльності психолога. 

Уміти: 

1. орієнтуватись у нормативно-правових документах, що регламентують 

навчання студента у вищому навчальному закладі та діяльність психолога;  

2. 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;  

3. здійснювати пошук джерел і каналів інформації, добирати та 

структурувати матеріал для розкриття певного питання, теми чи проблеми в 

усній або письмовій формі. 

Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані для 

розширення власного та професійного світогляду. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Основи самоорганізації навчальної 

діяльності студента у вищому навчальному закладі. 

Тема 1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання у вищому навчальному 
закладі 
Загальна характеристика студентства. Особливості фізичного, 

психофізіологічного та інтелектуального розвитку студентів. Навчально-
професійна діяльність як провідна для студентського віку. Етапи розвитку 
особистості студента у процесі навчання. Типологічні особливості сучасних 
студентів. Типологія студентів: за критерієм поведінкових тенденцій у зв’язку з 
обранням професії; за рівнем професійної спрямованості; за ставленням 
студентів до обраної професії; за ставленням студентів до професійного 
навчання, громадської роботи, за їх соціальною активністю та позанавчальними 
інтересами; за ставленням до навчання. Типологія студентів очима студентів. 
Труднощі входження у процес професійного навчання. Дидактичні, соціально-
психологічні, професійні труднощі. Динаміка станів і проблем, з якими 
зустрічаються студенти у першому семестрі. Адаптація студента до навчання у 
вищому навчальному закладі. Форми адаптації. Індивідуалізація, інтеграція, 
професійна ідентифікація, професійна самопрезентація студента. Причини 
навчальної неуспішності студентів: психологічні, нейрофізіологічні, 
педагогічні. Умови успішного навчання студентів. Особливості навчання 
студентів-психологів. 

Основні поняття теми: студент; студентство; студент як об’єкт і суб’єкт 
навчання у ВНЗ; фізичний, психофізіологічний, інтелектуальний розвиток 
студента; особистісна зрілість; типологія студентів; соціальний статус студента; 
адаптація; індивідуалізація; професійна ідентифікація; професійна 
самопрезентація; начально-професійна діяльність студента; мотиви навчання. 

Тема 2. Особливості системи вищої освіти України 
Структура системи вищої освіти в Україні. Освітні рівні: неповна вища 

освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні 
вищої освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Вищі 
навчальні заклади І–ІV рівнів акредитації. Управління вищим навчальним 
закладом.  

Стандарти вищої освіти: державний стандарт вищої освіти, галузеві 
стандарти вищої освіти, стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 
Нормативні документи, що регламентують зміст освіти та навчання. Освітньо-
кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу, 
освітньо-професійна програма, структурно-логічна схема підготовки фахівця. 
Навчальний план, робочий навчальний план, навчальна програма, робоча 
навчальна програма, підручник та навчальний посібник. Форми навчання у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вищих навчальних закладах: денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, 
екстернатна. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах: навчальні заняття (лекція, семінарське, практичне, лабораторне, 
індивідуальне заняття, консультація), самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи (залік, екзамен). Кредитно-модульний підхід до організації 
навчального процесу. Модульно-рейтингова система оцінювання знань 
студентів. Права та обов’язки студентів. Студентське самоврядування. 
Особливості університетської освіти: фундаментальність підготовки, 
гуманітаризація, гуманізація, поєднання навчання та наукової роботи, 
академічні свободи. Структура системи вищої освіти в Україні. Освітні рівні: 
неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Освітньо-
кваліфікаційні рівні вищої освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр. Вищі навчальні заклади І–ІV рівнів акредитації. Управління вищим 
навчальним закладом. Стандарти вищої освіти: державний стандарт вищої 
освіти, галузеві стандарти вищої освіти, стандарти вищої освіти вищих 
навчальних закладів. Нормативні документи, що регламентують зміст освіти та 
навчання. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого 
навчального закладу, освітньо-професійна програма, структурно-логічна схема 
підготовки фахівця. Навчальний план, робочий навчальний план, навчальна 
програма, робоча навчальна програма, підручник та навчальний посібник. 
Форми навчання у вищих навчальних закладах: денна (очна), вечірня, заочна, 
дистанційна, екстернатна. Форми організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах: навчальні заняття (лекція, семінарське, практичне, 
лабораторне, індивідуальне заняття, консультація), самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи (залік, екзамен). Кредитно-модульний 
підхід до організації навчального процесу. Модульно-рейтингова система 
оцінювання знань студентів. Права та обов’язки студентів. Студентське 
самоврядування. Особливості університетської освіти: фундаментальність 
підготовки, гуманітаризація, гуманізація, поєднання навчання та наукової 
роботи, академічні свободи. 

Основні поняття теми: система вищої освіти в Україні, освітні рівні, 
освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, стандарти вищої освіти, форми 
навчання, кредитно-модульний підхід, форми занять, студентське 
самоврядування. Система вищої освіти в Україні, освітні рівні, освітньо-
кваліфікаційні рівні вищої освіти, стандарти вищої освіти, форми навчання, 
кредитно-модульний підхід, форми занять, студентське самоврядування. 

 
Тема 3. Самостійна робота студента, його саморозвиток та 

саморегуляція 
Студент як суб’єкт взаємодії з викладачами, адміністрацією університету 

та іншими студентами. Самостійна робота студента як основна форма 
організації навчально-професійної діяльності у вищому навчальному закладі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила конспектування лекції. Самостійна робота з науковою літературою. 
Формулювання тез, складання анотації наукової праці. Вимоги до написання та 
оформлення реферату. Вимоги до оформлення бібліографії. Підготовка 
доповіді. Виступ перед аудиторією. Науково-дослідна робота студента, її 
основні форми: участь у наукових дослідженнях кафедри, участь у наукових 
семінарах та конференціях, підготовка тез доповідей та наукових статей, 
наукових робіт на конкурси. Наукові предметні гуртки та проблемно-дослідні 
групи. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання. Курсова робота, 
основні етапи її виконання: вибір теми, затвердження теми та наукового 
керівника, визначення мети і завдань, підбір інформаційних джерел, відбір та 
аналітична обробка матеріалу, проведення емпіричного дослідження та обробка 
його результатів, формулювання висновків та рекомендацій, виклад матеріалу 
та оформлення роботи. Саморозвиток та саморегуляція студента. Сесія та 
екзамен: умови ефективної підготовки та поведінки. Студент як суб’єкт 
взаємодії з викладачами, адміністрацією університету та іншими студентами. 
Самостійна робота студента як основна форма організації навчально-
професійної діяльності у вищому навчальному закладі. Правила 
конспектування лекції. Самостійна робота з науковою літературою. 
Формулювання тез, складання анотації наукової праці. Вимоги до написання та 
оформлення реферату. Вимоги до оформлення бібліографії. Підготовка 
доповіді. Виступ перед аудиторією. Науково-дослідна робота студента, її 
основні форми: участь у наукових дослідженнях кафедри, участь у наукових 
семінарах та конференціях, підготовка тез доповідей та наукових статей, 
наукових робіт на конкурси. Наукові предметні гуртки та проблемно-дослідні 
групи. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання. Курсова робота, 
основні етапи її виконання: вибір теми, затвердження теми та наукового 
керівника, визначення мети і завдань, підбір інформаційних джерел, відбір та 
аналітична обробка матеріалу, проведення емпіричного дослідження та обробка 
його результатів, формулювання висновків та рекомендацій, виклад матеріалу 
та оформлення роботи. Саморозвиток та саморегуляція студента. Сесія та 
екзамен: умови ефективної підготовки та поведінки. 

Основні поняття теми: суб’єкт-суб’єктна взаємодія, самостійна робота, 
бібліографія, наукова література, анотація, тези, конспект, стаття, цитата, 
реферат, індивідуальне навчально-дослідницьке завдання, доповідь, науково-
дослідна робота, курсова робота, дипломна (магістерська) робота, наукова 
конференція, саморозвиток, саморегуляція, самовиховання, екзаменаційна 
сесія, залік, екзамен. 

 
Змістовний модуль 2. Професія – психолог 

Тема 4. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-
дослідної, прикладної та практичної психології в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поняття про наукову, прикладну, практичну та побутову психологію, їх 
сутність, відмінності та взаємозв’язок. Психологія як сфера практичної 
діяльності. Типи діяльності психолога: психолог-науковець, викладач 
психології, психолог-практик. Центри та заклади наукової та практичної 
психології в Україні. Поняття системи психологічної служби як основи 
загальнодержавної системи охорони психічного здоров’я населення України. 
Історія становлення психологічної служби в Україні та в інших країнах. 
Головна мета і завдання системи психологічної служби. Основні функції 
системи психологічної служби. Структура системи психологічної служби. 
Нормативна база діяльності психологічної служби. «Положення про 
психологічну службу системи освіти України». Основні сфери застосування 
практичної психології: політична психологія, юридична психологія, військова 
та спортивна психологія, медична (клінічна) психологія, практична психологія 
освіти, психологія економіки та бізнесу, психологія сім’ї та соціального захисту 
населення, екологічна психологія.  

Основні поняття теми: наукова, прикладна, практична та побутова 
психологія; психологічна технологія; психологічна служба; функції 
психологічної служби; види діяльності психологічної служби; напрями 
діяльності психологічної служби; рівні функціонування психологічної служби; 
структура та управління психологічною службою; зміст діяльності 
психологічної служби. 

 
Тема 5. Особливості професійної діяльності психолога та вимоги до 

його особистості 
Поняття «професія». Професіографія. Професіограма та психограма 

психолога. Вимоги до особистості психолога. Критерії професійної придатності 
психолога та професійні протипоказання. Модель особистості практикуючого 
психолога. Виробничі функції фахівця з психології: науково-дослідницька, 
освітньо-виховна, діагностично-консультативна, виробничо-управлінська, 
соціально-технологічна та реабілітаційно-профілактична. Типові задачі 
діяльності та уміння щодо вирішення типових задач професійної діяльності 
психолога. Види, зміст та форми професійної діяльності психолога: 
психологічна просвіта, психологічна профілактика та психогігієна, 
психологічна діагностика, психологічне консультування, психологічна 
корекція, психологічна реабілітація, психотерапевтична (немедична) допомога. 
Професійна підготовка психолога. Професійні назви робіт, які може виконувати 
психолог. Освітньо-професійна програма спеціальності «психологія». 
Професіоналізація розвитку особистості студента. Відмінності психолога-
професіонала від психолога-аматора. Професійне зростання психолога. Етапи 
професійного зростання психолога-практика, психолога-науковця та викладача 
психології.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття теми: професія, професіографія, професіограма, 
психограма, модель особистості практикуючого психолога, виробничі функції 
фахівця з психології, типові задачі діяльності психолога, психологічна просвіта, 
психологічна профілактика, психогігієна, психологічна діагностика, 
психологічне консультування, психологічна корекція, психологічна 
реабілітація, психотерапевтична (немедична) допомога. Професія, 
професіографія, професіограма, психограма, модель особистості 
практикуючого психолога, виробничі функції фахівця з психології, типові 
задачі діяльності психолога, психологічна просвіта, психологічна профілактика, 
психогігієна, психологічна діагностика, психологічне консультування, 
психологічна корекція, психологічна реабілітація, психотерапевтична 
(немедична) допомога.  

 
Тема 6. Етичне регулювання професійної діяльності психолога 
Поняття професійної деонтології. Особливості діяльності психолога, що 

вимагають дотримання специфічних етичних правил поведінки у процесі 
виконання службових обов’язків. Рівні етичних регуляторів діяльності 
практикуючого психолога: правовий, моральний, моральнісний. Етичні 
протиріччя, проблеми і «спокуси» у діяльності практикуючого психолога. 
Міжнародні та регіональні документи про права людини як узагальнені 
моральні норми співіснування людства. «Загальна декларація прав людини», 
«Європейська соціальна Хартія», «Європейська конвенція з захисту прав 
людини», «Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти», 
«Декларація прав дитини» та «Конвенція про права дитини». Етичні принципи 
професійної діяльності практикуючих психологів: принципи особистої етики, 
принципи професійної етики та принципи глобальної етики. Принципи 
професійної діяльності практикуючих психологів: принцип індивідуалізації, 
принцип “не зашкодь”, принцип встановлення довіри та порозуміння, принцип 
добровільності клієнта, принцип конфіденційності, принцип адекватного 
представлення результатів тестування та іншої психологічної інформації. 
«Етичний кодекс психолога». Відповідальність та компетентність психолога. 
Захист інтересів клієнта, конфіденційність. Етичні правила психологічних 
досліджень. Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація 
психологів. Поняття професійної деонтології. Особливості діяльності 
психолога, що вимагають дотримання специфічних етичних правил поведінки у 
процесі виконання службових обов’язків. Рівні етичних регуляторів діяльності 
практикуючого психолога: правовий, моральний, моральнісний. Етичні 
протиріччя, проблеми і «спокуси» у діяльності практикуючого психолога. 
Міжнародні та регіональні документи про права людини як узагальнені 
моральні норми співіснування людства. «Загальна декларація прав людини», 
«Європейська соціальна Хартія», «Європейська конвенція з захисту прав 
людини», «Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Декларація прав дитини» та «Конвенція про права дитини». Етичні принципи 
професійної діяльності практикуючих психологів: принципи особистої етики, 
принципи професійної етики та принципи глобальної етики. Принципи 
професійної діяльності практикуючих психологів: принцип індивідуалізації, 
принцип “не зашкодь”, принцип встановлення довіри та порозуміння, принцип 
добровільності клієнта, принцип конфіденційності, принцип адекватного 
представлення результатів тестування та іншої психологічної інформації. 
«Етичний кодекс психолога». Відповідальність та компетентність психолога. 
Захист інтересів клієнта, конфіденційність. Етичні правила психологічних 
досліджень. Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація 
психологів.  

Основні поняття теми: право, мораль, моральність, професійна 
деонтологія, етичні норми діяльності, принципи професійної діяльності 
практикуючих психологів, етичний кодекс психолога, професійна кооперація 
психологів, безоцінкове ставлення до клієнта. Право, мораль, моральність, 
професійна деонтологія, етичні норми діяльності, принципи професійної 
діяльності практикуючих психологів, етичний кодекс психолога, професійна 
кооперація психологів, безоцінкове ставлення до клієнта. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 
усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у вищому навчальному закладі. 
Тема 1. Студент як об’єкт і 
суб’єкт навчання у вищому 
навчальному закладі 

16 4 2   10 16 2    14 

Тема 2. Особливості системи 
вищої освіти України 

14 2 2   10 14     14 

Тема 3. Самостійна робота 
студента, його саморозвиток та 
саморегуляція 

14 2 2   10 14  2   12 

Разом за модулем 1 44 8 6   30 44 2 2   40 
Змістовний модуль 2. Професія – психолог 

Тема 4. Система психологічної 
служби. Центри та заклади 
науково-дослідної, прикладної 
та практичної психології в 
Україні 

14 2 2   10 14     14 

Тема 5. Особливості 
професійної діяльності 
психолога та вимоги до його 
особистості 

16 2 4   10 16  2   14 

Тема 6. Етичне регулювання 
професійної діяльності 
психолога 

16 4 2   10 16  2   14 

Разом за модулем 2 46 8 8   30 46 0 4   42 
Усього годин 90 16 14   60 90 2 6   82 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з\п 

Назва теми Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання у вищому навчальному закладі 4  
2 Тема 2. Особливості системи вищої освіти України 2  
3 Тема 3. Самостійна робота студента, його саморозвиток та саморегуляція 2 2 
4 Тема 4. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, 

прикладної та практичної психології в Україні 
2  

5 Тема 5. Особливості професійної діяльності психолога та вимоги до його особистості 2 2 
6 Тема 6. Етичне регулювання професійної діяльності психолога 4 2 
Разом 14 6 

 

9. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 
навчання:  
- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  
- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 
на лекціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 
використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 
мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 
– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 
– тестових завдань; 
– прийомів рольової гри; 
– доповідей та повідомлень; 
– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 
– навчальних дискусій. 
 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

в тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові питання (3 рівня складності, загальною кількістю – 300 тестів). 
Модульний контроль проводиться в навчально-науковому центрі незалежного 
оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 
за такими критеріями: 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 
1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 
18 18 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 
в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 
видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 
електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 
електронних носіях (CD, DVD). 

18 22 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 
повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 
певного питання в підручниках та наукових 
дослідженнях. 

18 36 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 
 Разом 60 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 50 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 
16 16 18 18 16 16 
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 
 

10. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 задовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Методичне забезпечення 
• опорні конспекти лекцій;  
• навчальні посібники;  
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;  
• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  
• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Вступ до спеціальності». 
 

12. Рекомендована література 
 

Базова: 
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.]. – 2ге вид., доопр. – К. : 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 224 с.  

 
Допоміжна: 

1. Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості. 

Навчальний посібник / Людмила Іванівна Березовська. – К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2011. – 168 с.  

2. Бочелюк В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посібник / В. 

Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.  

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вачков И. В. Введение в профессию «психолог» : Учеб. пособие / 

Игорь Викторович Вачков, Игорь Борисович Гриншпун, Николай Сергеевич 

Пряжников; Под ред. И. Б. Гриншпуна. – М. : Издательство Московского 

психологосоциального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 

2007. – 464 с.  

4. Вища освіта України : Методологічні та соціально-виховні проблеми 

модернізації : Монографія / Під заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Михальченка, 

В. Г. Кременя. – К. : ДЦССМ; Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 440 с.  

5. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 352 с.  

6. Головатый Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработка / Н. Ф. 

Головатый. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.  

7. Дідора М. І., Яцуля В. В. Розвиток впевненості у студентів / М. І. 

Дідора, В. В. Яцуля // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 

11. – С. 30 – 35.  

8. Дуткевич Т. В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. 

Навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 256 с.  

9. Закон України «Про вищу освіту», документ № 2984–14, остання 

редакція від 10.02.2010 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-

14&p=1297338264376536  

10. Казанцева Т. А. Взаимосвязь личностного развития и 

профессионального становления студентов-психологов / Т. А. Казанцева // 

Психологический журнал, 2002. – Т. 23. – № 6. – С. 51–59.  

11. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта : Методологічні принципи написання 

дисертації / Юрій Іванович Ковалів. – К. : Твім інтер, 2009. – 460 с.  

12. Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : 

Метод. реком. / Упоряд. Г. М. Лактіонова та інші. – К. : Наук. світ, 2001. – 37 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Максименко С. Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С. Д. Максименко, Т. Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 2–6.  

14. Основи практичної психології / Віталій Григорович Панок, Тетяна 

Михайлівна Титаренко, Наталя Василівна Чепелєва та ін : Підручник. – Вид. 2-

ге, стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 536 с.  

15. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : Практикум : 

Навч. посібник / Людмила Григорівна Подоляк, Віктор Іванович Юрченко. – К. 

: Каравела, 2008. – 336 с.  

16. Положення про психологічну службу системи освіти України (в 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 616 від 02.07.2009 р.).  

17. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника // Довідник офіційного опонента. Збірник 

нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи 

дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. – 

2-е вид., випр. і доповн. – К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії 

України», видавництво «Толока», 2008. – С. 4–13.  

18. Приходько Ю. О. Практична психологія: Введення у професію : Навч. 

посібник / Юлія Олексіївна Приходько. – 2е вид. – К. : Каравела, 2010. – 232 с.  

19. Шмелева И. А. Введение в профессию. Психология : Учебное пособие 

/ Ирина Александровна Шмелева. – СПб. : Питер, 2007. – 256 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://psychology.net.ru/ 

6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.com.ru 

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.pssp.nm.ru/ 

9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.pssp.nm.ru/ 

10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psihogarmonik.narod.ru/ 

11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 

12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://passion.sitecity.ru/  

13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 

14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://tipolog.narod.ru/index.html 

15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.piter.com/ 

16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


