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Вступ 

Програму навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності ” складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов'язкова. 

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

“Вступ до 

спеціальності ”  

Лекції: 28 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні заняття: 6 

год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

16 год.  

Семестр: І 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Створення проекту  

«Я-психолог» за 

допомогою піраміди 

стратегічного 

проектування 

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.  Мета навчальної дисципліни – формування систематизованих знань 

про теоретико-методологічні засади психології, про законодавчо-правові та 

нормативні основи діяльності психолога у різних сферах соціальної практики. 

Крім цього, метою вивчення здобувачами цієї навчальної дисципліни є 

оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога, знаннями про 

освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі психології, основними 

вимогами до особистості психолога, а також про можливі шляхи формування 

особистісних якостей майбутніх фахівців. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

формування у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

7. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

3. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

4. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

6. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

7. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 
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8. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

9. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

10. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 основні поняття «людинознавство», «прикладна психологія», 

«практична психологія», «наукова психологія»; розуміння специфіки 

основних видів,напрямків та форм діяльності психолога; 

 історію розвитку психології та її сучасний стан; 

 специфіку діяльності психолога в різних сферах соціальної практики 

(система освіти, Збройні сили, правоохоронні органи, мистецтво, наука, 

культура,медицина, бізнес і економіка тощо), її завдань, функцій та цілей; 

вміти:  

 здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань зі 

вступу до спеціальності  із різних джерел , з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 формулювати та задовольняти потребу до самовдосконалення і 

саморозвитку професійно важливих якостей та необхідної для цього 

мотивації. 

 узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки; 

 узагальнювати результати власних досліджень в контексті вступу до 

спеціальності у формі наукових звітів різних форм (тез, доповідей, 

презентацій); 

 здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності; 

 здійснювати розробку проектів шляхом творчого застосування існуючих 

та генерування нових ідей. 
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                  2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо

го 

Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

1 Професійне 

самовизначення і вибір 

професії 

12 4 4   8 

2  Поняття професії. 

Професія як діяльність і 

область проявів 

особистості 

14 6 4 2  8 

3 Професіоналізація 

студентів-психологів 

12 4 4   8 

4  Психолог як фахівець 14 4 4   10 

5 Сфери і види діяльності 

професійного психолога 

16 6 4 2  10 

6 Етичні проблеми в 

різних професіях. Етика 

професійних відносин 

Основні етичні вимоги 

до роботи психологів. 

Нормативно-правові 

документи, як 

регламентують 

діяльність психолога. 

18 6 4 2  12 

7 Піраміда стратегічного 

проектування 

професійної діяльності 

12 4 4   8 

8 Створення проекту  «Я-

психолог» за допомогою 

піраміди стратегічного 

проектування 

 

22 6   6 16 

 Всього годин 120 40 28 6 6 80 

 Залік - усний       

 

 

Теми рефератів (додатково): 
1. Індівідуация, самоактуалізація, самовиховання як способи формування 

особистості студента-психолога. 

2. Психотехнічна робота як спосіб поглиблення психологічної особистості. 

3. Професійне спілкування як основний засіб роботи психолога-практика. 

4. Основні види діяльності практичного психолога. 

5. Психолог - це не професія, а спосіб життя. 
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6. Професійне спілкування психолога. 

7. Основні напрями роботи психолога (галузі). 

8. Питання професійного і особового зростання психолога. 

9. Особистісні характеристики професійного психолога. 

10. Проблема відповідальності професійного психолога. 

11. Специфіка відповідальності в роботі фахівців різних психологічних 

галузей. 

12. Види наукової роботи в психології. 

13. Карнегианство, парапсихологія і інші види навколонаукової практики як 

приклади порушень морально-етичної відповідальності. 

14. Проблеми психічної саморегуляції і особистісного зростання психолога. 

15. Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій. 

Етичний і професійний аспекти. 

16. Принципи професійної етики психолога. 

17. Специфіка спілкування професійного психолога. 

 

Методичні рекомендації до написання реферату 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання 

і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату — 10–15 сторінок. Кількість 

використаних джерел від 5 до 15. Реферат має відповідати вимогам до 

оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не 

повинні перевищувати 20 % від її загального обсягу; текст подається 

державною мовою та друкується через 1,5 інтервала на одній сторінці 

стандартного аркуша з такими полями: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, 

верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна 

нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на 

ньому не ставиться. На титульному листі реферату вказуються: офіційна 

назва навчального закладу; прізвище та ініціали автора; повна назва 

теми; прізвище та ініціали викладача, його науковий ступінь і вчене 

звання; місто, де знаходиться навчальний заклад, та рік написання. Після 

титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного 

розділу і вказуванням його сторінок. Список використаних джерел 

складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що 

готуються до друку. До нього мають бути включені лише безпосередньо 

використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.  

Тема реферату — це не повторення засвоєного матеріалу лекції або 

семінарського заняття, а самостійне розроблення проблеми, достатньо 

чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання кількох проблем 

або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання. 

Важливими критеріями при виборі теми реферату є її актуальність, 

широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а 

також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що 

передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією 

автора праці та його висновками. 
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  Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; 

основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки (у 

яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо) (за необхідності); 

перелік умовних позначень (за необхідності).  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості. Також 

необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому 

авторів, які вивчали таку тематику, визначити сутність основних 

чинників, що вплинули на розвиток явища або процесу, що 

досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини 

їх слабкої аргументації. 

 Основна частина. Виклад матеріалу має бути логічним, 

послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні 

конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати 

складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або 

пояснювати їх відразу, при першому згадуванні . Терміни, окремі слова і 

словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими 

текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту 

реферату. Неприпустимо використовувати цитати без посилання на 

автора. При цитуванні будь-якого фрагмента джерела недопустимі 

неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь 

важливий документ потребує наведення в повному обсязі, то краще 

винести його в додатки. У рефераті необхідно визначити і викласти 

основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими 

прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні 

підходи до вивчення проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь 

дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції сторін, 

приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну 

проблему та визначити перспективи її вирішення. Кожен розділ реферату 

повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, 

де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати 

на перспективи подальшого дослідження проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених 

завдань; повнота використання рекомендованої літератури; 

обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення; обсяг 

виконаної роботи; завершеність дослідження. 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 
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3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

  Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1. Аналіз проблем професійного і особистісного самовизначення. 

2. Викладання психології як професійна діяльність психологів. 

3. Відповідальність у вибудовуванні шляху збагнення професії. 

4. Документі, які регламентують діяльність психолога. 

5. Етапи руху до професіоналізму. 

6. Етичний кодекс психолога. 

7. Етичні проблеми в різних професіях. Етика професійних відносин 

8. Людина в проекціях науково-філософського і позанаукового знання. 

9. Модель професійної діяльності психолога. 

10.Мотивація вибору професії. 

11.Наукова діяльність професійних психологів. 

12.Освітньо-кваліфікаційна характеристика психолога. 

13.Основні види діяльності і принципи роботи психолога освіти. 
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14.Основні вимоги до підготовленості психолога по професійних 

дисциплінах. 

15.Основні етапи роботи психолога. 

16.Основні етичні вимоги до роботи психологів 

17.Основні завдання діяльності психологів. 

18.Основні періодичні і інформаційні видання в галузі психології. 

19.Основні характеристики професії. 

20.Основні якості професійної діяльності кваліфікованого психолога і їх 

відмінності від діяльності некваліфікованого психолога. 

21.Підготовка професійних психологів в Росії. 

22.Підготовка професійних психологів за кордоном. 

23.Поняття про психологічне завдання і психологічну допомогу. 

24.Поняття про психологічну інформацію і способи її отримання. 

25.Поняття про соціальне замовлення на роботу психолога. 

26.Поняття професії. Професія як діяльність і область проявів особистості. 

27.Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій. 

28.Професійна кваліфікація у сфері наукової, педагогічної і практичної 

психології. 

29.Професійне самовизначення і вибір професії. 

30.Професіоналізація студентів-психологів. 

31.Психолог як фахівець. 

32.Психологічна культура професіонала як критерій і рівень його 

розвитку. 

33.Психологічна модель діяльності психолога 

34.Рефлексія на зміст предмету професійної діяльності психолога. 

35.Робота психолога в медичній сфері. 

36.Робота психолога в області політики. 

37.Робота психолога в організації. 

38.Робота психолога в різних галузях суспільної практики. 

39.Робота психолога у сфері бізнесу. 

40.Робота психолога у сфері освіти. 

41.Системний підхід в побудові діяльності психолога: суб'ектность, 

компетентність, комунікативність, рефлексія. 

42.Складові професійної психологічної свідомості. 

43.Специфіка професійної діяльності психолога 

44.Становлення особистості професіонала і розвиток професійної 

самосвідомості. 

45.Структура психологічної готовності психолога до професійної 

діяльності. 

46.Сфери і види діяльності професійного психолога. 

47.Теоретичні і практичні аспекти діяльності психолога 

48.Форми професійного спілкування психологів. 

49.Характеристики професійного спілкування психолога. 

50.Якості професійної діяльності кваліфікованого психолога 

Друга частина: 
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Створення   проекту  «Я-психолог» за допомогою піраміди стратегічного 

проектування професійної діяльності. Надається у вигляді презентації-проекту . 
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