




 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Однією з фундаментальних складових професійної готовності психолога 

в сучасних соціальних умовах є знання етичної бази професії та вміння 

застосовувати ці знання на практиці. Метою вивчення  психологічного 

спецпрактикуму «Професійна етика практичного психолога» є ознайомлення 

студентів з основними поняттями деонтології як розділу етики, положеннями 

професійної етики психолога, з основними нормативними документами, 

якими має керуватися психолог у своїй практичній діяльності, а також з 

правилами поведінки у нестандартних професійних ситуаціях. Знання 

професійної етики суттєво доповнюють знання  про соціальний контекст 

професії, професійну поведінку психолога і є невід’ємною частиною 

академічної підготовки психолога, поряд зі змістовою складовою підготовки, 

яка охоплює прикладні, так і теоретичні дисципліни. При викладанні курсу 

можна спиратися на ті знання студентів, що формуються при вивченні базових 

психологічних та соціально-педагогічних дисциплін, теоретичних суспільних 

та гуманітарних дисциплін, які викладалися на попередніх курсах.  

Зважаючи на теоретичний та прикладний характер дисципліни, до 

комплексу знань і вмінь відносяться передусім теорії розвитку моральної 

свідомості, поняття моральної зрілості як складової професійної ідентичності, 

уявлення про функції, структуру та способи застосуваннями етичного кодексу 

психолога. Значне місце в оволодінні змістом курсу “Професійна етика 

практичного психолога” приділяється відповідним інтелектуальним вмінням 

адекватно використовувати ці теоретичні знання для аналізу, розв’язання 

етичних дилем та ранньої діагностики надзвичайно складних ситуацій. Певне 

значення надано і засобам формування необхідних навичок, пов’язаних із 

рефлексією власних професійних та особистісних обмежень. 



 

 

Програмою даного курсу передбачено включити студентів у теоретичні 

та практичні види роботи. Змістова різноманітність комплексу знань з даного 

курсу вимагає використання певних методів навчання та відповідної 

організації роботи студентів. Так, крім узагальнень, викладених в етичних 

теоріях, основна увага приділяється вивченню етичних кодексів різних країн 

та параметрів прийнятної професійної поведінки згідно з цими кодексами. 

Наприкінці вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 розрізняти професійну та непрофесійну ідентичність психолога;  

 обговорювати проблемні питання ліцензування та сертифікації 

психолога в умовах сучасного суспільства; 

 аналізувати ситуації етичної дилеми; 

 формулювати та аргументувати власну позицію в неоднозначних 

професійних ситуаціях; 

 демонструвати обізнаність та спроможність застосовувати положення 

етичного кодексу психолога; 

 використовувати алгоритм прийняття рішень у неоднозначних 

професійних ситуаціях. 

знати: 

 філософські етичні теорії, що мають прикладне значення для психології; 

 теорії морального розвитку; 

 основні теоретичні положення професійної етики психолога; 

 основні права та обмеження психолога у консультативній діяльності; 

 межі відповідальності психолога та права залежної особи (клієнта, 

досліджуваного). 



 

 

Програма навчальної дисципліни Психологічний спецпрактикум 

«Професійна етика практичного психолога» складається з таких змістових 

модулів: 

 Модуль 1. Етичні основи професії практичного психолога. 

Модуль 2. Етичний та правовий професіоналізм практичного психолога. 

Модуль 3. Процедурні норми та їх дотримання у психологічному 

консультуванні та психотерапії. 

На вивчення навчальної дисципліни “ Психологічний спецпрактикум 

(Професійна етика практичного психолога)” відведено 108 годин, з них 20 год. 

— лекції, 22 год. — семінарські заняття, 60 год. — самостійна робота, 6 год. – 

модульний контроль. Форма підсумкового контролю – залік. 

 



 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет: Психологічний спецпрактикум (Професійна етика практичного 
психолога) 

 
Найменування показників 

Галузь знань, 
напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
 дисципліни 

денна форма 
навчання   

 
Галузь знань 

0301 «Соціально-
політичні науки» 

 

Кількість кредитів - 3 Напрям підготовки 
6.030103 «Практична 
психологія» 

нормативна 

Модулів – 3  

Спеціальність 

Рік підготовки 

Змістовних модулів - 3 
  

4-й -й 

Семестр 

 
Загальна кількість годин - 108 

 7-й -й 

Лекції 
Тижневих годин для  
денної форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної роботи  
студента - 2 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

20 год. год. 

Практичні, семінарські 

22 год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

60  год. год. 
Вид контролю 

Залік 

 

 



 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№  
теми 

Тема заняття  Кількість годин 

Разом
 

А
удиторні: 

лекції 

сем
інарські, 

практичні  

Індивідуальна 
робота 

С
ам

остійна 
робота 

М
одульний 

контроль 

Змістовний модуль 1. 
Етичні основи професії практичного психолога 

1. Зв'язок етики та психології. 
Деонтологія. Професійна етика 

16 8 4 4  8  

2. Законодавча та нормативна база 
професії 

12 4 2 2  8  

3. Етичний кодекс та кодекс поведінки 
психолога 

16 6 2 4  8 2 

Разом: 44 18 8 10  24 2 
Змістовний модуль 2. 

Етичний та правовий професіоналізм практичного психолога 
4. Прийняття рішення в ситуаціях  

етичних дилем 
16 8 4 4  8  

5. Межі професійних стосунків у  
психотерапії та консультуванні 

12 4 2 2  6 2 

 Разом: 28 12 6 6  14 2 

Змістовний модуль 3. 
Процедурні норми та їх дотримання у психологічному консультуванні та психотерапії 
6. Проблема усвідомленої згоди в 

психологічному консультуванні та 
психотерапії 

12 4 2 2  8  

7. Фізичний контакт у психотерапії та 
психологічному консультуванні 

10 4 2 2  6  

8. Завершення психотерапевтичного 
процесу 

14 4 2 2  8 2 

Разом: 36 12 6 6  22 2 
Усього за навчальним планом: 108 42 20 22  60 6 

 



 

 

 
ІІІ. ПРОГРАМА 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Лекція 1. ЗВ'ЯЗОК ЕТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ДЕОНТОЛОГІЯ. 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА 

 Зв'язок етики та психології. Розділи етики як філософської науки. Прескриптивна, 

описова та метаетика. Поняття презумптивної етики. Етика норм та етика 

принципів. Етика чеснот та ситуативна етика. Поняття прикладної етики. 

 Психологічна деонтологія та її основні напрямки. Поняття про професійну етику 

як складову професійної компетентності. Основні етичні норми та вимоги до 

особистості психолога. Психолог як викладач, дослідник, консультант. Розрізнення 

професій психолога-консультанта та психотерапевта. 

Основні поняття теми: етика, прескриптивна, описова та мета етика, етика 

норм, етика принципів, деонтологія, професійна етика, професійна компетентність. 

Семінар 1-2. 

Лекція 2. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА ПРОФЕСІЇ 

 Юридичні документи, що регулюють професійну діяльність психолога-

практика. Закон про психотерапію в Україні та країнах Європи. 

Психотерапевтичні асоціації та етичні комітети в Європі та Україні. Статус та 

повноваження етичних комітетів. 

Основні поняття теми: психотерапевтичні асоціації та етичні комітети, 

закон про психотерапію. 

Семінар 3. 

Лекція 3. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ТА КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПСИХОЛОГА 



 

 

 Етичний кодекс як норморегулюючий документ. Структура кодексу 

поведінки психолога. Проблема функціональності етичного кодексу психолога. 

Межі кодексу, обмеження та рекомендації щодо дій психолога. Порівняння 

етичних кодексів психолога різних країн та асоціацій. Аналіз етичного кодексу 

Української спілки психотерапевтів. Суб'єктність як головна етична проблема в 

психології. Основний етичний орієнтир психолога. 

 Основні поняття теми: етичний кодекс, функціональність кодексу. 

Семінар 4-5. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ЕТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА 

Лекція 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИТУАЦІЯХ ЕТИЧНИХ ДИЛЕМ 

Поняття етичної дилеми у психотерапевтичній практиці. Застосування 

етики принципів та етики норм при прийнятті рішення. Алгоритм 

прийняття рішень у ситуації етичної дилеми. 

Основні поняття теми: етичні дилеми, етапи прийняття рішення, 

професійні принципи  та норми. 

Семінар 6-7.  

Лекція 5. МЕЖІ ПРОФЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ У ПСИХОТЕРАПІЇ ТА 

КОНСУЛЬТУВАННІ 

Поняття професійних меж у психотерапії та консультуванні. Види 

професійних меж. Поняття про порушення та перетин особистих меж залежної 

особи. Правила перетину особистих меж у психотерапії та психологічному 

консультуванні. Поняття «ризик-менеджменту» у країнах з потужною 

правовою традицією. 

Основні поняття:  межі професійних стосунків, перетин та порушення 

професійних меж. 



 

 

Семінар 8. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

ПРОЦЕДУРНІ НОРМИ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ 

КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

Лекція 6. ПРОБЛЕМА УСВІДОМЛЕНОЇ ЗГОДИ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ 

КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

Поняття усвідомленої згоди. Її основні функції. Проблема змісту 

усвідомленої згоди. Особливості отримання усвідомленої згоди в різних 

модальностях. Інформована згода (контракт). Загальне поняття про контракт у 

психології. Психологічний контракт як етап процесу професійної 

психологічної допомоги. Контракт в кодексах професійної етики та 

нормативній документації. Функції та загальна структура психологічного 

контракту. 

Основні поняття теми: усвідомлена згода, інформована згода, 

контракт. 

Семінар 9. 

Лекція 7. ФІЗИЧНИЙ КОНТАКТ У ПСИХОТЕРАПІЇ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 

 Види фізичного контакту у психотерапевтичній практиці. Фізичний 

контакт у різних модальностях. Види рекомендованого фізичного контакту. 

Види забороненого фізичного контакту. 

Основні поняття теми: дотик, фізичний контакт, культурні та професійні 

норми фізичного контакту.  

Семінар 10. 

 

 
 



 

 

Лекція 8. ЗАВЕРШЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 Етика завершальних сесій. Передзавершальні сесії та їх призначення. 

Обговорення результатів терапії. Договір про подальшій контакт психолога та 

клієнта. 

Основні поняття теми: завершальна, перед завершальна стадія терапії, 

договір про подальші контакти. 

Семінар 11. 

 

ІV. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль І 

ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
 

Семінар 1-2. 

Тема: Зв'язок етики та психології. Деонтологія. Професійна етика (4 

години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Зв'язок етики та психології. Розділи етики як філософської науки. Прескриптивна, 

описова та метаетика. Поняття презумптивної етики. Етика норм та етика 

принципів. Етика чеснот та ситуативна етика. Поняття прикладної етики. 

 Психологічна деонтологія та її основні напрямки. Поняття про професійну етику 

як складову професійної компетентності. Основні етичні норми та вимоги до 

особистості психолога. Психолог як викладач, дослідник, консультант. Розрізнення 

професій психолога-консультанта та психотерапевта. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 



 

 

Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Хрестоматия. Консультативная  психология и психотерапия (Рабочая 

книга практикующего психолога. Составители: В.А. Петровский, М.В. 

Бороденко. http://refdb.ru/look/1143817.html 

 

Семінар 3. 

Тема: Законодавча та нормативна база професії (2 години). 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

 Юридичні документи, що регулюють професійну діяльність психолога-

практика. Закон про психотерапію в Україні та країнах Європи. 

Психотерапевтичні асоціації та етичні комітети в Європі та Україні. Статус та 

повноваження етичних комітетів. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 
Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top


 

 

Семінар 4-5. 

Тема: Етичний кодекс та кодекс поведінки психолога (4 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Етичний кодекс як норморегулюючий документ. Структура кодексу поведінки 

психолога. Проблема функціональності етичного кодексу психолога. Межі 

кодексу, обмеження та рекомендації щодо дій психолога. Порівняння етичних 

кодексів психолога різних країн та асоціацій. Аналіз етичного кодексу 

Української спілки психотерапевтів. Суб'єктність як головна етична проблема в 

психології. Основний етичний орієнтир психолога. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 
Рекомендована література 

 
1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Пиркова О.Д. Сравнительный контент-анализ этических кодексов 

психологов двадцати стран / О.Д. Пиркова. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/1228/1/O_Pirkova_kpp_IPSP01.pdf 

4. Положения об этических принципах ППЛ. 
http://www.europsyche.org/contents_suche.asp  
5. Етичний кодекс Української Спілки Психотерапевтів, 2010. http:// 

usplviv.com.ua/index.php 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top
http://www.europsyche.org/contents_suche.asp


 

 

ЕТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА 

Семінар 6-7. 

Тема: Прийняття рішення в ситуаціях етичних дилем (4 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Поняття етичної дилеми у психотерапевтичній практиці. Застосування 

етики принципів та етики норм при прийнятті рішення. Алгоритм 

прийняття рішень у ситуації етичної дилеми. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 
Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. - М.: 

"Академический проект", 1999. 

Семінар 8. 

Тема: Межі професійних стосунків у психотерапії та консультуванні  (2 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Поняття професійних меж у психотерапії та консультуванні. Види 

професійних меж. Поняття про порушення та перетин особистих меж залежної 

особи. Правила перетину особистих меж у психотерапії та психологічному 

консультуванні. Поняття «ризик-менеджменту» у країнах з потужною 

правовою традицією. 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top


 

 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 
Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. - М.: 

"Академический проект", 1999. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

ПРОЦЕДУРНІ НОРМИ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ 

КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

Семінар 9.  

Тема: Проблема усвідомленої згоди в психологічному консультуванні та 

психотерапії (2 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Поняття усвідомленої згоди. Її основні функції. Проблема змісту 

усвідомленої згоди. Особливості отримання усвідомленої згоди в різних 

модальностях. Інформована згода (контракт). Загальне поняття про контракт у 

психології. Психологічний контракт як етап процесу професійної 

психологічної допомоги. Контракт в кодексах професійної етики та 

нормативній документації. Функції та загальна структура психологічного 

контракту. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top


 

 

Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. - М.: 

"Академический проект", 1999. 

4. Етичний кодекс Української Спілки Психотерапевтів, 2010. http:// 

usplviv.com.ua/index.php 

Семінар 10. 

Тема: Фізичний контакт у психотерапії та психологічному 

консультуванні (2 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

 Види фізичного контакту у психотерапевтичній практиці. Фізичний 

контакт у різних модальностях. Види рекомендованого фізичного контакту. 

Види забороненого фізичного контакту. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. - М.: 

"Академический проект", 1999. 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top


 

 

Семінар 11. 

Тема: Завершення психотерапевтичного процесу (2 години) 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

Етика завершальних сесій. Передзавершальні сесії та їх призначення. 

Обговорення результатів терапії. Договір про подальшій контакт психолога та 

клієнта. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 
Рекомендована література 

1. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
2. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Коттлер, 

Р. Браун.— СПб.: Питер, 2001. — 464 с. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. - М.: 

"Академический проект", 1999. 
 

 V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль І. ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА 

 

Тема 1. Зв'язок етики та психології. Деонтологія. Професійна етика 

 Проаналізуйте проблему моральності у психології.  

 Опишіть найстійкіші власні переконання та цінності відносно того, як 

іншим людям, і саме вам необхідно жити. Опишіть власні моральні цінності, 

яким ви будите слідувати у професійній діяльності.  

http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top


 

 

Тема 2. Законодавча та нормативна база професії 

 Проаналізувати Статут психотерапевтичних асоціацій в Україні (не менше 

трьох асоціацій). 

Тема 3. Етичний кодекс та кодекс поведінки психолога 

Аналіз етичного кодексу Української спілки психотерапевтів. Порівняти 

його з Етичним кодексом ППЛ, або з Етичним кодексом соціального педагога. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ЕТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА 

Тема 4. Прийняття рішення в ситуаціях етичних дилем 

  Проаналізувати запропоновану етичну дилему та розробити стратегію 

поведінки в ситуації. 

Змістовий модуль ІІІ 

ПРОЦЕДУРНІ НОРМИ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ 

КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

Тема 6. Проблема усвідомленої згоди в психологічному консультуванні та 

психотерапії 

 Охарактеризуйте переваги та недоліки процедури інформованої згоди. 

Тема 7. Фізичний контакт у психотерапії та психологічному консультуванні 

Проаналізувати культурні та професійні норми фізичного контакту. 

Тема 8. Завершення психотерапевтичного процесу 

 Опишіть причини передчасного завершення психотерапії. 
 

VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Професійна етика 

практичного психолога» оцінюються за Європейською кредитно трансферно-

накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 



 

 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів 

до 100. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 

контролю 

з дисципліни „ Професійна етика практичного психолога ” 
  
 

 
№ 

 
Вид діяльності (визначаються по кожній 

дисципліні) 

Максимальна 
кількість балів 

за один вид 
роботи 

Всього 

1 Відвідування лекцій 1 10 
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 11 
3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання) 
5 35 

4 Робота на семінарському занятті  10 110 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 75 
 Загальна кількість балів:  241 
 Коефіцієнт перерахунку 241 : 100 = 2,41   
 Підсумковий рейтинговий бал:  100 

 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврантів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, доповідь. 

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки 

 
Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 
стобальною 

 
Значення оцінки 



 

 

шкалою 
A 90 –100  

балів  
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з. можливими 
незначними недоліками  

B 82 – 89 
балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 75 – 81 
балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69 – 74 
балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності.  

E 60 – 68 
балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 

FX 35 – 59 
балів  

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання.  

F 1 – 35  
балів  

Незадовільно з обов’язковим повторними 
вивчення курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни.  

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавранта на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 

роботу, модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань бакалаврантів здійснюється після завершення 

вивчення навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 



 

 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 
 

VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: опрацювання наукових досліджень. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 
 



 

 

VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

IХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
1. Гиллиган К. Иным голосом (Фрагмент книги) / К. Гиллиган // Этическая 

мысль: Научно-публицистические чтения. М.: Республика – С. 352-371. 

2. Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – СПб.: 

Питер, 2002. – 736 с. (Серия «Мастера психологии») 
http://www.pedlib.ru/Books/6/0354/6_0354-108.shtml#book_page_top 
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