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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  3

Галузь знань: 05 Соціальні 
та поведінкові науки 
Спеціальність:053 

Психологія: 
Спеціалізація: 

Кризова психологічна 
допомога в сучасних умовах

За вибором ВНЗ

Рік підготовки:
1-й

Семестр
1-й

Лекції
Загальна кількість 
годин -  90

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

8 год.
Практичні, семінарські

6 год.
Лабораторні

0 год. 0 год.
Самостійна робота

76 год.
Індивідуальні завдання: 10

год.
Вид контролю: 

залік

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:

■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні підходи до надання психологічної 

допомоги” є формування первинного уявлення про професію психолога та мотивації до 
подальшої навчальної діяльності.

Основними завданнями є:
• професійна адаптація майбутніх психологів.
• ознайомлення з роллю психології і психологічної культури в сучасному суспільстві.
• ознайомлення з психологією як наукою, її сучасними галузями і методами 

дослідження і практичного додатку.
• розкриття сутності основних понять, напрямків, підходів, основних 

закономірностей, сучасних досягнень і галузей психології.
• вивчення основних методів та категорій психології.
• ознайомлення з видами діяльності професійного психолога (психотерапевтичною, 

консультаційною, корекційно-озвивальною, психодіагностичною, реабілітаційною, 
просвітницькою, тренінговою та іншу залежно від спеціалізації).

• ознайомлення студентів із специфікою професійної діяльності психолога, допомога в 
усвідомленні мотивації вибору майбутньої професії.

• ознайомлення з інноваційними методами психологічної допомоги клієнтам у 
складних життєвих ситуаціях.
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• вивчення етичного кодексу психолога.
• отримання уявлень про сучасні світові та вітчизняні тенденції розвитку психології, 

вивчення професійного досвіду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
• предмет і завдання курсу “Сучасні підходи до надання психологічної допомоги”;
• базовий категоріально-понятійний апарат психології;
• види психологічного знання, галузі сучасної психології;
• місце та завдання сучасної психології в системі наук;
• основні методологічні категорії психології;
• методи психологічного дослідження;
• види і функції професійної діяльності психолога;
• традиційні і інноваційні методи надання психологічної допомоги;
• специфіку професійної діяльності і професійного становлення психолога;
• основні етичні норми та принципи в діяльності психолога.
вміти:
• застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
• аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми, 

пропонувати шляхи їх розв’язання;
• шукати, опрацьовувати та аналізувати професійно важливі знання з різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
• критично аналізувати сучасний світовий та вітчизняний досвід, втілювати 

результати наукового пошуку у практичну діяльність психолога;
• володіти навичками в області наукової комунікації та знаннями щодо найновіших 

досягнень галузі психології;
• вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на 

доступні ресурси у галузі психології;
• здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

надання психологічної допомоги;
• застосовувати знання про специфіку професійної діяльності у процесі професійного 

становлення психолога;
• вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи діяльності 

психолога та загальнолюдські цінності;
• демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній і громадській діяльності.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Тема 1. Витоки та види психологічного знання. Предмет і завдання психології.
Психологія та давньогрецька міфологія. Психологічне знання у філософських трактатах 

минулого. Опис людських вчинків та рис характеру в літературних пам’ятках. Народна 
мудрість, художня література та живопис -  сховище житейського психологічного знання. 
Відмінності життєвого психологічного знання від наукового. Парапсихологія, 
трансперсональна психологія.

Поняття про предмет і завдання психології. Психіка. Свідомість і несвідоме. 
Особистість. Діяльність. Поведінка. Психічні явища.

Зв'язок психології з іншими галузями наукових знань.
Особливості психології як науки.
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Життєва та наукова психологія.

Тема 2. Основні напрями, підходи та галузі психології.
Основні етапи становлення і розвитку психології як науки. 1 етап -  психологія як наука 

про душу. 2 етап -  психологія як наука про свідомість. 3 етап -  психологія як наука про 
поведінку. 4 етап -  психологія як наука, що вивчає чинники, закономірності і механізми 
психіки.

Основні напрями психології (психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, когнітивна 
психологія, гуманістична психологія, транс- персональна психологія).

Інші підходи в психології (психодрама, тілесно-орієнтований підхід, психосинтез та ін.).
Основні галузі сучасної психології (Загальна психологія. Історія психології, 

зоопсихологія, психогенетика, психофізіологія, нейропсихологія, патопсихологія, соціальна, 
педагогічна, вікова, політична, економічна, клінічна, юридична, психологія, етнопсихологія, 
психолінгвістика, психологія управління, реклами, праці, спорту, творчості та ін.).

Тема 3. Методологічні принципи. Методи психології.
Поняття методології в психології. Методологічні принципи: загальні принципи 

філософії (детермінізму, розвитку, об’єктивності, системності тощо); принципи, які формулює 
загальна психологія (єдності свідомого і діяльності, випереджального відображення дійсності 
та ін.); принципи, що діють в окремих галузях психологічних наук.

Методи наукових досліджень. Логіка (етапність) наукового дослідження.
Класифікація методів психології. Три групи методів (збору, обробки та інтерпретації 

інформації). Організаційні (порівняльний, комплексний) і емпіричні (спостереження, 
експеримент, опитування, тестування, вивчення продуктів діяльності тощо).

Основні методи психології: спостереження і експеримент. Допоміжні методи психології: 
опитування (інтерв’ювання, бесіда, анкетування), тестування (тести, опитувальники, проективні 
методики), вивчення продуктів діяльності (контент-аналіз, метод експертних оцінок тощо). 
Психодіагностика (тести, опитування, анкетування, інтерв’ю, соціометрія).

Методи обробки даних.
Моделювання в психології.

Тема 4. Сучасна психологія: завдання і місце в системі наук.
Базові категорії психологічної науки (Б.Ф. Ломов). Категорії психології: відображення 

(свідомість), діяльність, особистість, спілкування.
Завдання сучасної психології. Місце психології в системі наук.
Психологічна система діяльності включає в себе: мотиви вибору професії, цілі діяльності, 

програми діяльності, підсистему професійно важливих рис, інформаційну основу діяльності. 
Роль психолога у сучасному суспільстві. Сфери професійної діяльності спеціаліста -  психолога: 
психолог -  викладач, психолог -  дослідник, психолог -  практик. Види діяльності психолога: 
викладання, освіта, дослідницька діяльність, діагностика, консультативна діяльність, діяльність 
психолога-тренера в тренінгах, експертна діяльність для вирішення задач психологічної 
експертизи, проектна діяльність, нормативно-стандартизуюча діяльність, управлінська 
діяльність. Професійні сфери психолога.

Змістовий модуль 2.
ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

Тема 5. Мета, завдання, зміст і основні функції діяльності психолога.
Мета роботи психолога як гуманна місія надання допомоги суспільству в забезпеченні 

психологічного здоров'я, створенні соціально-психологічних умов для розвитку кожної 
особистості. Особливості праці психолога.

Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності. Основні 
функції діяльності практичного психолога (психоконсультаційна, психокорекційна,
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психодіагностична, психопрофілактична, розвиваюча, профорієнтаційна, психолого- 
просвітницька, реабілітаційна тощо).

Психодіагностична функція та її здійснення в різних галузях роботи психолога.
Психологічна корекція. Рівні аналізу норми психічного розвитку як основа побудови 

психологічної корекції.
Психопрофілактична робота психолога та її випереджаючий характер. Психотренінг, 

психодрама, рольова гра як форми психокорекційної ї психопрофілактичної роботи психолога.
Розвиваюча функція та її реалізація в роботі психолога (в закладах освіти, сім’ї, та ін.). 

Врахування рівня актуального і зони найближчого розвитку в роботі психолога з розвитку 
психічних процесів людини.

Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації як функція психолога. 
Консультативна робота психолога.

Психолого-просвітницька функція психолога та її роль у підвищенні психологічної 
компетентності людей, гуманізації життя і праці. Методи психологічної просвіти.

Тема 6. Основні принципи професійної діяльності психолога.
Основні принципи професійної діяльності психолога:
Принцип професійної компетентності (знання суті соціально-психологічних явищ і 

особливостей їх прояву в конкретних умовах і ситуаціях, досконале володіння психологічним 
інструментарієм);

Принцип ненанесення шкоди (не шкодить) (клієнту) взаємоповага психолога і клієнта, 
забезпечення безпеки для клієнта методик, що застосовує психолог, попередження 
неправильних дій замовника);

Принцип неупередженості (наукова обґрунтованість, об’єктивність у оцінці та 
інтерпретації даних, зваженість висновків);

Принцип конфіденціальності (збереження таємниці результатів дослідження, коректне 
використання інформації психологічного характеру);

Принцип позитивно орієнтованої активності психолога (надання клієнту допомоги в 
реалізації позитивних цілей, творчого потенціалу, усунення того, що цьому заважає).

Тема 7. Вимоги до особистості психолога.
Практичний психолог як суб’єкт професійної діяльності.
Професійна компетентність практичного психолога як система професійних знань, умінь і 

навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій.
Професіограма, психограма і акмеограма психолога. Психологічні вимоги до його 

особистості: альтруїзм, гуманістична спрямованість, розвинута емпатія, рефлексія, чутливість, 
експресивність, комунікативні, організаторські здібності, толерантність, критичність мислення, 
гнучкість, нестандартність мислення, оптимізм, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова 
самовдосконалення.

Вимоги до обладнання кабінету психології.

Тема 8. Етичний кодекс психолога.
Базові знання психолога: суспільні та природні науки, психологія, педагогіка. Необхідні 

здібності психолога: концентрація та стійкість уваги, переключення і розподіл уваги, образна та 
словесно-логічна пам’ять, образне мислення, короткочасна та довготривала пам’ять, 
комунікативні здібності, вербальні здібності, ораторські здібності, здібність до самоконтролю. 
Необхідні особистісні риси, інтереси та нахили.

Моральні якості психолога. Інтелектуальні якості психолога. Комунікативні якості 
психолога. Самосвідомість психолога.

Етичні принципи роботи психолога. Етичний кодекс практичного психолога. 
Міжнародний етичний кодекс психолога.

4. Структура навчальної дисципліни
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Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о

у тому числі усьог
о

у тому числі
л п лб інд с.р. л п лб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯІК Н[АУКА

Тема 1. Витоки та 
види психологічного 
знання. Предмет і 
завдання психології.

2 2 6

Тема 2. Основні 
напрями, підходи та 
галузі психології.

10

Тема 3.
Методологічні 
принципи. Методи 
психології.

2 10

Тема 4. Сучасна 
психологія: завдання 
і місце в системі 
наук.

10

Разом за змістовим 
модулем 1

4 36

Змістовий модуль 2. ЕТИЧНІ Н
ПСІ

ЕЮРМ
ІХОЛ

Ш ТА ПРИНЦ 
ОГА

ГТИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5. Мета, 
завдання, зміст і 
основні функції 
діяльності 
психолога.

2 2 10

Тема 6. Основні
принципи
професійної
діяльності
психолога.

10

Тема 7. Вимоги до
особистості
психолога.

2 2 10

Тема 8. Етичний 
кодекс психолога

10

Разом за змістовим 
модулем 2

4 40

Усього годин 14 8 6 76

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Г одини
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК ї [АУКА
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1. Предмет, завдання, 
особливості психології як 
науки

Вивчення базових понять 
психології. Набуття практичних 
навичок визначення специфіки 
психологічних явищ. Набуття 
практичних навичок роботи в 
малих групах, групової 
дискусії.

Спостереження 
за активністю 
здобувачів при 
виконанні 
завдань 
Усне
обговорення

2

Усього годин за змістовим модулем 1 2
Змістовий модуль 2. ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ В ДІЯІЛЬНОСТІ ПСЕ[ХОЛОГА

2. Основні функції 
діяльності психолога

Визначення мети, завдань, 
змісту і функцій діяльності 
психолога. Набуття 
практичних навичок аналізу 
видів і функцій діяльності 
психолога. Набуття практичних 
навичок роботи в малих групах, 
групової дискусії.

Спостереження
за активністю
здобувачів при
виконанні
завдань
Виклад
матеріалу на
задану тему у
вигляді
таблиці
Усне
обговорення

2

3. Професійно-особистісний 
портрет психолога та 
етичні принципи роботи 
психолога

Аналіз необхідних компетенцій 
психолога, його знань, умінь, 
навичок та професійно 
важливих якостей.
Набуття практичних навичок 
створення професіограми. 
Набуття практичних навичок 
роботи в малих групах, 
презентації отриманих 
результатів.

Спостереження
за активністю
здобувачів при
виконанні
завдань.
Виклад
матеріалу на
задану тему у
письмовому
вигляді.
Презентація
отриманих
результатів

2

Усього годин за змістовим модулем 2 4
Разом: 6

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

1. підготовка до аудиторних занять -  10 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  46 год.
Усього 76 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.

Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 1. Витоки та види психологічного Соціальні та правові умови розвитку 6
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знання. Предмет і завдання психології. психології
Актуалізація проблем людини в науці XX 
ст. - початку XXI ст.
Проблема виділення психологічного 
аспекту в рамках комплексного вивчення 
людини.
Предмет психології. Особливості 
психології як науки.
Складання блок-схеми "Зв'язок психології з 
іншими галузями наукових знань".

Тема 2. Основні напрями, підходи та 
галузі психології.

Поняття про людський фактор та людські 
ресурси.
Значення проблеми людського фактору та 
людських ресурсів для сучасного 
суспільного розвитку.
Місце психології в активізації людського 
фактору.
Практична психологія. Прикладна 
психологія.
Наукова психологія. їх взаємозв'язок та 
методологічні основи.
Поняття психологічної технології.

10

Тема 3. Методологічні принципи. Методи 
психології.

Основні етапи та особливості розвитку наук 
про людину.
Науки про людину як індивіда, суб'єкта 
діяльності, особистість.
Науки про взаємозв'язок людини і природи, 
людини і історичного розвитку людства, 
людини і культури.
Побутова психологія, її співвідношення із 
практичною психологією. Перспективи 
розвитку прикладної і практичної 
психології.
Підготовка наочного матеріалу: 
"Співвідношення життєвої та наукової 
психології".
Підготовка таблиці "Етапи розвитку 
психології".

10

Тема 4. Сучасна психологія: завдання і 
місце в системі наук.

Поняття про освітньо-кваліфікаційну 
характеристику спеціальності «Психологія». 
Освітньо-професійна програма підготовки 
психолога, її структура.
Структурування класифікацій методів 
психології, підготовка таблиці "Методи 
психології".

10

Тема 5. Мета, завдання, зміст і основні 
функції діяльності психолога.

Визначити основні цілі діяльності 
практичного психолога. В чому їх 
особливість?
Види діяльності практичного психолога. 
Проілюструйте на прикладах специфіку 
просвітницько-пропагандистської роботи 
практичного психолога.

10
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Розробити програму наукового 
дослідження, розробка схеми "Зміст і 
структура психологічного дослідження".

Тема 6. Основні принципи професійної 
діяльності психолога.

Складання психограми практичного 
психолога

10

Тема 7. Вимоги до особистості психолога. Сформулювати критерії професійної 
придатності до діяльності практичного 
психолога.
Охарактеризувати складові моделі 
особистості практикуючого психолога. 
Охарактеризуйте рівні особистісної 
підготовки практичного психолога.

10

Тема 8. Етичний кодекс психолога Розкрити роль Етичного кодексу психолога. 
Охарактеризувати основні положення 
Етичного кодексу психолога.
Обов'язки практичного психолога.
Права психолога, форми реалізації та 
способи юридичного, соціального і 
морального захисту цих прав.

10

7. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми навчання

дозволяє їм набути навичок розкриття сутності основних понять, напрямків, підходів, 
закономірностей, сучасних досягнень у галузей психології та практичного виконання 
мультимедійних презентацій.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента (якщо 
номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 
так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг контрольної роботи 
-  10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів учнівського зошита.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів заочної форми навчання викладені у 
методичних вказівках.

Теми контрольних робіт
1. Історія розвитку, основні напрями і підходи в психології. Галузі психології.
2. Основні принципи і методи психології.
3. Види психологічного спостереження.
4. Бесіда, як метод психології.
5. Види анкетування, його переваги та недоліки.
6. Психологічне тестування. Типи тестів і їх призначення.
7. Метод, основні типи і етапи проведення експерименту в психології.
8. Метод соціометрії: особливості і види. Види соціограм та їх практичне застосування.
9. Моделювання в психології. Типи моделей та їх призначення.
10. Методи обробки даних.
11. Методи інтерпретації даних.
12. Мета, завдання та специфіка діяльності практичного психолога діяльності 

психолога.
13. Основні функції діяльності практичного психолога: загальна характеристика.
14. Основні принципи діяльності практичного психолога: загальна характеристика.
15. Моральні, інтелектуальні, комунікативні якостей психолога. Етичний кодекс 

психолога.

8. Методи навчання
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При викладанні навчальної дисципліни “Сучасні підходи до надання психологічної 
допомоги” використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
- На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп) з наступною презентацією;
- тренінгові вправи;
- роздатковий матеріал.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 

письмового тестування. Студентам пропонується 30 тестових завдань. Також студенти готують 
3 презентації на теми, запропоновані викладачем.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні завдань 
(вправ, презентацій).

Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) захищається 
перед викладачем. Також студенти готують 3 презентації на теми, запропоновані викладачем.

Підсумковий контроль знань -  іспит.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни “Сучасні 
підходи до надання психологічної допомоги”, є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл. 10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних,

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

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.

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаної і 
захищеної контрольної роботи, захищених презентацій, виконання завдань на аудиторних 
заняттях та заліку (табл. 10.1).
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Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання

Підготовка контрольної роботи 
(розділи)

За
хи

ст

У
сь

ог
о 

за
 

ко
нт

ро
ль

ну
 

ро
бо

ту
 і 

пр
ез

ен
та
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ї

А
уд

. р
об

от
а

За
лі

к

У
сь

ог
о

Те
ор

ет
ич

не
 

пи
та

нн
я 

1

П
ре

зе
нт

ац
ія

П
ре

зе
нт

ац
ія

П
ре

зе
нт

ац
ія

0-15 0-5 0-5 0-5 0-10 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та 
підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом

11. Рекомендована література 

11.1. Базова література:
1. Введение в практическую социальную психологию / Под. ред. Ю.М.Жукова, 

Л.А.Петровской, О.В.Соловьева. -  М., 2004. -  320 с.
2. Вачков И.В. Введение в профессию “психолог” : Учеб. пособие / И.В.Вачков. -  М. : 

Изд-во Москов. психол.-соц. ин-та, 2009. -  464 с.
3. Гриншпун И.Б. Введение в психологію : учебное пособие / И.Б.Гриншпун. -  М. : 

Между нар. пед. Академия, 2000. -  350 с.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологію / Ю.Б.Гиппенрейтер. -  М. : 

Юрайт, 2002. -  375 с.
5. Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию / В.Н.Карандашев. -  М. : 

Смысл, 2000. -  288 с.
6. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологію / А.Р.Лурия. -  М., 1975. -  420 с.
7. Морозов А.В. Основы психологи / А.В.Морозов. -  М., 2003. -  360 с.
8. Основи психології : Підручник / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. -  К. : Либідь, 

1995. -  350 с.
9. Петровский А.В. Введение в психологію / А.В.Петровский. -  М., 2005. -  360 с.
10. Петровський А.В. Введение в психологію : Учебное пособие / А.В.Петровский, 

Н.С.Абрамова. -  М., 2005. -  280 с.
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11. Етичний кодекс психолога. -  Тернопіль, 1996.

11.2. Додаткова література:
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук, 

С.М.Морозов. -  СПб. : Питер. -  528 с.
2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н.Емельянов. 

-  Л. : Политиздат, 1985. -  206 с.
3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи / Б.Ф.Ломов. -  

М., 1984. -  360 с.
4. Немов Р.С. Психология : Учебн. пособие для учащихся педучилищ, студентов пед. 

ин-тов и работников системы подготовки, повышения и переподготовки пед. кадров / 
Р.С.Немов. -  М. : Просвещение, 1990. -  301 с.

5. Психологический словарь / Под общей ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. -  
[2-е издание, исправленное и дополненное]. -  М. : Политиздат, 1990. -  449 с.

6. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и 
др. // Науч. -исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. -  М. : 
Педагогика, 1983. -  448 с.

7. Психологія : Навчальний посібник / За наук. ред. О.В.Винославської. -  К. : 2005. -
352 с.

12. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua
2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua
3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate- 

postdoctoral
4. Веб-сторінка кафедри психології управління:

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhij і
5. Офіційні сайти періодичної літератури:

Назва журналу Офіційний сайт
Актуальні проблеми 
психології

httD://aDDsvchology.org.ua/index.DhD/ua/dlia-avtoriv

Вісник післядипломної 
освіти серія «соціальні та 
поведінкові науки»

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki

Актуальні питання сучасної 
психології

http://library. sspu. sumy.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Aktualny pitannya suc.psihologii 1 2015.pdf

Experimental Psychology https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-
psychology#c4338

International Journal of 
Science and Research (IJSR)

https://www.ijsr.net/index.php

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/

6. Офіційні сайти державних та міжнародних установ:

Назва Офіційний сайт
Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua
Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України

http://psychology-naes-ua.institute/

Інститут соціальної і політичної 
психології НАПН України

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/

Центр перспективних соціальних 
досліджень

www.cpsr.org.ua

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-
https://www.ijsr.net/index.php
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
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7. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін:
• Academia.edu: https://www.academia.edu/
• ResearchGate: https://www.researchgate.net/
• Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science- 

community. org/uk
• Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science- 

community. org/uk

Зміни та доповнення до робочої програми
(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін Нова редакція Затвердження змін
1.
2.

Протокол № ,
від « » 201 р.
Завідувач кафедри

(підпис )

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://www.science-community
https://www.science-community
https://www.science-community
https://www.science-community
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1.
2.
3.
4.
5.

пов’язана?
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

результат).
40.

застосування.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

складові.
47.

Питання до самоконтролю
Історія розвитку психології.
Предмет і завдання психології.
Основні напрями і підходи в психології.
Галузі психології.
Яке місце психології в системі наук і з якими іншими дисциплінами вона

Методи психології.
Основні принципи психології.
Що таке наукове психологічне знання і чим воно відрізняється від житейського? 
Яким же повинен бути психолог, на Вашу думку?
Які існують види діяльності професійного психолога?
Якими базовими знаннями повинні володіти психологи?
Які здібності і особисті риси повинні мати психологи?
Чим визначається рівень професіоналізму психолога?
Назвіть видатних психологів.
Етапність (програма) психологічного дослідження.
Поняття "пілотажного дослідження.".
Спостереження і його особливості.
Види психологічного спостереження.
Метод самоспостереження.
Бесіда, як метод психології.
Види анкетування, його переваги та недоліки.
Біографічний метод.
Метод експерименту в психології.
Етапи проведення експерименту.
Основні типи експерименту.
Психологічне тестування.
Типи тестів і їх призначення.
Метод соціометрії: особливості і види.
Метод групової оцінки особистості.
Апаратурний метод в психології.
Метод аналізу документів.
Контент-аналіз і особливості його застосування в психології.
Моделювання в психології.
Типи моделей та їх призначення.
Завдання сучасної психології.
Базові категорії психології.
Місце психології в системі наук.
Мета та завдання діяльності психолога.
Специфіка діяльності практичного психолога (об’єкт, засоби діяльності,

Психодіагностична функція: роль, сутність, загальна характеристика

Психокорекцій на функція: загальна характеристика.
Психопрофілактична функція психолога.
Розвиваюча функція: загальна характеристика, галузі застосування. 
Профорієнтаційна функція в роботі психолога.
Психолого-просвітницька функція в діяльності психолога.
Професійна компетентність практичного психолога: визначення та основні 

Основні принципи діяльності практичного психолога: загальна характеристика.
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48. Принцип професійної компетентності: зміст і вимоги.
49. Принцип не нанесення шкоди клієнту: зміст і вимоги.
50. Принцип неупередженості: зміст і вимоги.
51. Принцип конфіденційності: зміст і вимоги.
52. Принцип позитивно орієнтованої активності: зміст і вимоги.
53. Вимоги до моральних якостей психолога.
54. Вимоги до інтелектуальних якостей психолога.
55. Вимоги до комунікативних якостей психолога.
56. Вимоги до самосвідомості психолога.
57. Що таке професійна етика?
58. Етичний кодекс психолога.
59. Якими є основні правила побудови відносин психолога і клієнта ?
60. Вимоги до обладнання кабінету психології.

Тестові завдання
1. Поему “Про природу речей ” написав:
а) Лукрецій;
б) Епікур;
в) Платон.

2. Слово “психологія ” в перекладі з грецької означає:
а) наука про душу;
б) наука про свідомість;
в) наука про мислення.

3. Основна задача психології як науки:
а) вивчати якісні (структурні) особливості психічних явищ та процесів, що мають не 

тільки теоретичне, а й практичне значення;
б) вивчення об’єктивних закономірностей функціонування психічних явищ та процесів, 

що мають не тільки теоретичне, але й велике практичне значення;
в) досліджувати фізіологічні механізми, що лежать в основі психічних явищ.

4. Розділ психології, який вивчає (теоретично і експериментально) закономірності і 
механізми психічної діяльності, психічного відображення, називається:

а) диференційною психологією;
б) соціальною психологією;
в) загальною психологією.

5. Наука, яка вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, які знаходяться в 
різних соціальних групах, та психологічні риси самих груп, називається:

а) диференційною психологією;
б) соціальною психологією;
в) загальною психологією.

6. Розділ психології, який вивчає індивідуально-психологічні відмінності між людьми, як 
між окремими індивідами, та типологічні відмінності психологічних проявів у  представників 
різних соціальних, вікових, етнічних груп, називають:

а) диференційною психологією;
б) соціальною психологією;
в) загальною психологією.

7. Методологія -  це:
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а) система принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної 
діяльності, а також вчення про цю систему;

б) сукупність способів і прийомів вивчення психологічних проявів спосібності людини;
в) вчення про систему принципів організації теоретичної і практичної діяльності.

8. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
а) інтуїції та метафізиці;
б) спробах і помилках;
в) спостереженні та експериментах.

9. До основних методів психології відносять:
а) спостереження, експеримент;
б) тестування, інтерв’ю;
в) обробку і інтерпретацію даних.

10. Участь у  психологічних експериментах повинна бути:
а) добровільною;
б) обов’язковою;
в) примусовою.

11. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника 
проінформували про:

а) процедуру дослідження, ризик з яким пов’язане дослідження;
б) процедуру дослідження, ризик з яким пов’язане дослідження, право учасника 

припинити участь в експерименті при бажанні;
в) ризик з яким пов’язане дослідження, право учасника припинити участь в експерименті 

при бажанні.

12. Експериментальний метод в психології відносять до:
а) організаційної групи методів;
б) емпіричної групи методів;
в) інтерпретаційної групи методів.

13. Спостереження відносять до:
а) організаційної групи методів;
б) дослідницької групи методів;
в) інтерпретаційної групи методів.

14. За характером дій дослідника експеримент буває:
а) констатуючий та формуючий;
б) природний та лабораторний;
в) природний, лабораторний, констатуючий та формуючий.

15. Складові формуючого експерименту:
а) психолого-педагогічний (формуючий) вплив, психодіагностична процедура (вимір) до 

і після формування;
б) констатуючий експеримент, психолого-педагогічний (формуючий) вплив, 

психодіагностична процедура (вимір) до і після формування;
в) констатуючий експеримент, психолого-педагогічний (формуючий) вплив.

16. Залежно від ступеня розробленості проблеми експерименти бувають:
а) пошукові, уточнюючі, критичні, відтворювальні, демонстраційні;
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б) пошукові, критичні, демонстраційні;
в) пошукові, уточнюючі, відтворювальні, демонстраційні.

17. Інтерв’ю відносять до:
а) організаційної групи методів;
б) допоміжної групи методів;
в) інтерпретаційної групи методів.

18. Бесіда і анкетування є різновидом:
а) інтерв’ювання;
б) тестування;
в) опитування.

19. Структура анкети складається з:
а) основної частини, заключної частини, "паспортички";
б) вступної частини, основної частини, заключної частини;
в) вступної частини, основної частини.

20. Тестування проводять за допомогою:
а) тестів, опитувальників, проективних методик;
б) тестів, опитувальників;
в) опитувальників, проективних методик.

21. Контент-аналіз відносять до:
а) організаційної групи методів;
б) дослідницької групи методів;
в) групи методов вивчення продуктів діяльності.

22. За класифікацією Є.Клімова професія "психолог" відноситься до системи:
а) людина-знак;
б) людина-людина;
в) людина-художній образ.

23. До основних функцій психолога відносяться:
а) психодіагностична, психопрофілактична, психокорекційна, профорієнтаційна, 

психологопросвітницька;
б) психодіагностична, психокорекційна, профорієнтаційна, психологопросвітницька;
в) психодіагностична, психопрофілактична, психокорекційна, розвиваюча, 

профорієнтаційна, психологопросвітницька.

24. Освіта і навчання основам психологічних знань є основною сферою для:
а) психолога-викладача;
б) психолога-дослідника;
в) психолога-практика.

25. Освіта і навчання основам психологічних знань є основною сферою для:
а) психолога-викладача;
б) психолога-дослідника;
в) психолога-практика.

26. Рівень професіоналізму діяльності психолога визначається:
а) теоретичними знаннями;
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б) методологічною і методичною підготовкою;
в) будуванням своєї діяльності з урахуванням етичних норм, теоретичними знаннями, 

методологічною і методичною підготовкою.

27. Чи може психолог наражати досліджуваних на небезпеку під час експерименту?
а) так, якщо на невелику;
б) ні, нізащо;
в) так, якщо цього потребує науковий експеримент.

28. Яке висловлювання є провідним для психолога?
а) не нашкодь, людина -  головна цінність;
б) ціль виправдовує засоби;
в) все в ім’я науки.

29. Принцип конфіденційності діяльності психолога означає:
а) що отримана інформація не піддається розголошенню поза домовленостями з 

клієнтом;
б) що отримана під час тестування інформація не розголошується клієнту;
в) взагалі не розголошується.

30. Чи повинно суб’єктивне відношення до клієнта, його соціальний статус впливати на 
висновки і дії психолога?

а) так;
б) інколи;
в) ні.


