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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до

освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 053 психологія. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є професійна діяльність психолога.

Програма навчальної дисципліни складається з:

Розділ 1. Специфіка психології як професії.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою уявлень

про психологію як професію.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

1.)  визначення та аналіз категорії «професія»;

2.) аналіз основних напрямків роботи психологів у сучасному світі;

3.) аналіз та зміст професіональної діяльності психолога.

Знати: визначення поняття «професія»; принципи класифікації професій; галузі сучасної

психології;  коло  проблем,  які  вирішуються  сучасними  психологами,  етичний  кодекс

психолога; специфіку предметної сфери діяльності практичного психолога; сфери і види

діяльності професійного психолога; принципи роботи психологічної служби.

 

Вміти: визначати  коло проблем,  що досліджуються  сучасними психологами;  визначати

принципи  побудови  сучасних  психологічних  досліджень; застосовувати  ці  знання  в

конкретних  емпіричних  дослідженнях;  орієнтуватися  у  світі  психологічних  професій;

використовувати на практиці основні положення  етичний кодекс психолога на практиці;

складати професіограму психолога.

1.3. Кількість кредитів - 1

1.4. Загальна кількість годин - 25

 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором ВНЗ

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й 1-й
Семестр
-й 1-й
Лекції
  год. 6 год.
Практичні, семінарські заняття
год.  8 год.
Лабораторні заняття
 год.  год.
Самостійна робота
год. 11 год.
Індивідуальні завдання 
год.

1.6. Заплановані результати навчання.

Знання з предметної області

- теоретико-методологічні основи психології як науки та професії.

- проблематику загальної та спеціальної психології;

- проблематику професійного становлення психолога в різних напрямках;

-  зміст  та специфіку професійної діяльності психолога;

- основні положення етичного кодексу психолога.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

- вільно орієнтуватися в сучасному світі професій;

- застосовувати та пояснювати основні поняття та категорії психології;

- аргументовано  висловлювати  і  відстоювати  власну  думку  у  обговорюванні

дискусійних питань щодо актуальних проблем психолога в сучасному суспільстві;

- складати професіограму психолога;

- складати резюме на першоджерела.

Практичні навички з предметної області

- навичками основ професійного психолога;

- матеріалом основних навчальних посібників з вступу до професії; освоїти основні

концепції даної предметної сфери;

- ведучими «іменами» в психології; 

- сукупністю знань про різні види професійної діяльності психолога; 



- знаннями психологічних джерел профвібору.

Загальні уміння та навички

- вміння ведення наукової дискусії;
- вміння пошуку навчальної та наукової інформації;
- оволодіння культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом та синтезом 

фактів та теоретичних положень;
- використання системи категорій та методів, необхідних для вирішення професійних

завдань;
- враховувати та використовувати в діяльності практичного психолога вплив 

середовища на психіку та поведінку людини.

  2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1. Особливості психології як спеціальності

Тема 1. Психологія як наука 

Психологія як наука. Походження і значення терміну «психологія». Місце психології 

в системі інших наук. Зв'язок і основні відмінності життєвої та наукового психології. 

Психологія як система розвиваючих наук. Основні галузі психології.

Тема 2. Психологія як професія

Психологічні  чинники  вибору  майбутньої  професії.  Класифікація  професій.

Академічний психолог и психолог-практик. Види психологічної  практики:  психологічна

діагностика,  психологічне  консультування,  психологічна корекція,  психотерапія,

педагогічна діяльність. Принципи практичної психології. Психологічна служба в системі

практичної діяльності психолога.

Тема 3. Особистість психолога

Образ  сучасного  психолога.  Етичний  кодекс  психолога.  Професійні  вимоги  до

практичного психолога. Професіограма і психограма психолога. Зміст роботи психолога.

Професійна  спрямованість.  Професійна  компетентність  та  її  критерії.  Поняття

професійного відбору. Принципи професійного відбору. 

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усьог

о 
у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Розділ 1. Особливості психології як спеціальності
Тема 1. Психологія 
як наука

2 2 1

Тема 2. Психологія 
як професія

2 3 5

Тема 3. Особистість
психолога

2 3 5

Усього годин 6 8 11
Усього годин 25 6 8 11

                                                                                                             

4. Теми семінарських  занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин для

д\в

Кількість
годин для

з\в
1 Сучасна психологія в теорії і на практиці. Аналіз

психологічних проблем в суспільстві
2

2 Напрямки роботи психолога в політиці, рекламі, спорті,
медицині тощо.

3

3 Етичні проблеми діяльності психолога. Профвідбір та
профорієнтація

3

Разом 8
                                                                                                             

5. Завдання для самостійної  роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форма
контролю

1 Підготовка до лекційних занять 3 поточний
контроль

2 Підготовка до практичних занять 4 поточний
контроль

3 Підготовка до екзамену.  Опрацювання 
науково-методичної літератури

4 поточний
контроль

Разом 11

7. Методи контролю
Методами  контролю  в  курсі  є  поточний  контроль,  оцінка  звітів  з  виконання

самостійної роботи за темами практичних занять, залік.
Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  лекційних  та  лабораторних

аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня  підготовки
студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного матеріалу  з  курсу, до виконання
лабораторної  роботи,  заохочення  навчальної  активності  студентів.  Основною  метою
поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами у
процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний
контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю
на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань.

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять відбиває
ступінь засвоєння студентом навичок організації практичної роботи з курсу.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма темами розділу.



8. Схема нарахування балів

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума
Розділ 1

Т1 Т2 Т3 40 100
20 20   20

         
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна робота на лекційних та лабораторних заняттях – до 2 балів за заняття:
– 2 бали – систематична робота на занятті;
– 1 бал – епізодична робота на занятті.

Звіти з  виконання  самостійної  роботи  за  темами  практичних  занять –  протягом  курсу
студенти самостійно виконують 3 практичні роботи та пишуть письмові звіти. Кожен
з них оцінюються мах 10 балами. Максимальну оцінку отримує звіт, який містить
опис  досліджуваного,  опис  ходу  діагностичної  процедури,  протокол  дослідження,
правильну  обробку  результатів  діагностики,  правильну  та  повну  інтерпретацію
результатів діагностики, загальний висновок.
Звіти оцінюються за наступними критеріями:
3 бали – студент провів пропоновану методику;
7 балів– студент провів пропоновану методику та засвоїв принципи обробки даних;
10 балів  –  студент  провів  пропоновану  методику,  засвоїв  принципи  проведення,

обробки та аналізу результатів, зробив загальний висновок.

Залікова робота – 40 балів
 Підсумковий контроль здійснюється за допомогою 20 білетів, в кожному – 3 питання

відкритого  типу,  відповідь  на  кожне  з  яких  оцінюється  максимально  у  13  балів.
Додатковий 1 бал є заохочувальним.

13 балів ставиться, якщо зміст питання повністю розкритий, викладення чітке, логічне й
послідовне.

10 балів  ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте наявні декілька
незначних недоліків, або один з аспектів питання розкритий тільки схематично, або є
одна суттєва помилка у розкритті другорядного аспекту питання.

7 балів  ставиться,  якщо зміст  питання  розкритий у цілому вірно,  але  схематично,  без
подробиць  чи  конкретизації,  або  розкрито  не  всі  основні  аспекти  питання,  або  є
помилки у розкритті основних аспектів питання.

5 бали  ставиться,  якщо у  цілому вірно,  але  надто  схематично,  розкритий  тільки  один
основний  аспект  питання,  наявні  суттєві  помилки  у  розкритті  основного  аспекту
питання.

2 бали  ставиться  якщо частково обговорений тільки один аспект питання,  можливо не
основний.

Шкала оцінювання

Сума балів за

всі види

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою



навчальної

діяльності

протягом

семестру

для екзамену, курсової 

роботи 

(проекту), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно 

зараховано80-89 В добре 

70-79 С

60-69 D задовільно 

50-59 Е 

1-49 FX незадовільно не зараховано
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2. Литвак М.Е. Профессия психолог.  – Ростов н/Д., 1999.
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