
Навчально-методична карта дисципліни “Університетські студії (Я-студент; Вступ до спеціальності, Тренінг
професійного самовизначення, Лідерство служіння)”

Разом: 120 год., лекції – 14 год., практичні заняття – 28 год., семінарські заняття – 14 год., 
самостійна робота –56 год., модульний контроль – 8 год. 

Модулі Модуль І  Модуль ІІ Модуль ІІI Модуль ІV
Назва

модуля
Я-студент

 

Вступ до
спеціальності 

Тренінг професійного
самовизначення

Лідерство служіння

Лекції 1 2 3 1 2-3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Теми
 лекцій

С
тудент як об’єкт і суб’єкт навчання у
вищ

ом
у навчальном

у закладі  (1 бал)

О
собливості систем

и вищ
ої освіти У

країни (1 бал)

С
ам

остійна робота студента, його
сам

орозвиток та сам
орегуляція

 (1 бал)

С
истем

а психологічної служ
би. Ц

ентри та 
заклади науково-дослідної, прикладної 
та практичної психології в У

країні  (1 бал)

О
собливості проф

есійної діяльності
психолога та вим

оги до його особистості  (1 бал + 1 бал)

Е
тичне регулю

вання проф
есійної діяльності психолога

 (1 бал)

X X X X X X X X X X X X



Теми
семінарсь

ких,
практични

х
занять

С
тудент як об’єкт і суб’єкт навчання у
вищ

ом
у навчальном

у закладі  (1+
10 балів)

О
собливості систем

и вищ
ої освіти У

країни
 

(1+
10 балів +

1+
10 балів)

С
ам

остійна робота студента, його
сам

орозвиток та сам
орегуляція (1+

10) 

С
истем

а психологічної служ
би. Ц

ентри та 
заклади науково-дослідної, прикладної 
та практичної психології в У

країні (1+
10 балів)

О
собливості проф

есійної діяльності
психолога та вим

оги до його особистості
 (1+

10 балів)

Е
тичне регулю

вання проф
есійної діяльності 

психолога  (1+
10 балів)

В
ступ до тем

и проф
есійного сам

овизначення
(1+

10 балів)

С
пециф

іка тренінгу проф
есійного сам

овизначення
(1+

10 балів)

П
роф

есіограм
а «П

сихолог» (1+
10 балів)

С
кладові портрету психолога (1+

10 балів)

К
олесо м

ого проф
есіоналізм

у (1+
10 балів)

Я
к розвивати проф

есійні знання, ум
іння та (1+

10 балів)

А
лгоритм

 досягнення проф
есіоналізм

у у обраній 
проф

есії (1+
10 балів)

П
оняття  про лідерство  (1+

10 балів)

С
луж

іння як основний вид діяльності лідера (1+
10 балів)

М
іж

особистісна ком
унікація лідера (1+

10 балів)

Е
ф

ективна взаєм
одія в ком

анді (1+
10 балів)

П
оняття про ціннісну сф

еру особистості (1+
10 балів)

Сам.
робота

5
балів

5
балі

в

5
балів

5 балів 5 балів 5 балів 5
балі

в

5
балі

в

Х Х 5
ба
лі
в

Х Х 5 балів 5
балів

5 балів 5 балів 5 балів

Види
поточног

о
контрол

ю

Модульна
контрольна робота 

(25 балів)

Модульна контрольна
робота

 (25 балів)

Модульна контрольна робота
 (25 балів)

Модульна контрольна робота
 (25 балів)

Коефіцієнт – 386 : 100 = 3.86
Підсумковий

контроль Залік



КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра практичної психології

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології.

           “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи

_____________________О.Б.Жильцов
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ___Університетські студії______________
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки____6.030103 "Практична психологія"___________________________       
  (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________________________
(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення____Інститут людини__________________________
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

2015 – 2016 навчальний рік



Робоча програма "Університетські студії" для студентів за напрямом підготовки "Практична
психологія".

Розробники:  Старинська  Наталія  Володимирівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент
кафедри практичної  психології,  Нагула  Олена  Леонідівна,  кандидат психологічних  наук,
старший  викладач  кафедри  практичної  психології,  Якименко Анастасія  Вікторівна,
викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології
Протокол від “27” серпня 2015 року №1
 Завідувач кафедри практичної психології 
 ___________ (О.М. Лозова)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології
Протокол від «25» серпня 2015 року №2 
 Завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології
                              
   _______________ (Сергєєнкова О.П.)

 __________, 20__ рік
  __________, 20__  рік



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу  навчальну програму  дисципліни  «Університетські  студії»
укладено  згідно  з  вимогами  Європейської  кредитно  трансферно-
накопичувальної  системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги
знань,  які повинен опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Навчальна дисципліна «Університетські студії» 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. 

Програма навчальної  дисципліни «Університетські  студії» складається з
таких модулів:

Модуль 1. Я-студент;
Модуль 2. Вступ до спеціальності;
Модуль 3. Тренінг професійного самовизначення;
Модуль 4. Лідерство служіння.
Мета  курсу «Університетські  студії»  –  ознайомити  студентів-

першокурсників  з  особливостями  навчання  у  ВНЗ  та  особливостями
професійної діяльності психолога; формування соціальної відповідальності та
системи спеціальних знань у галузі лідерства.

Завданнями вивчення  навчальної  дисципліни  «Університетські  студії»
передбачено:

– ознайомити студентів  зі  специфікою системи вищої  освіти України,  з
особливостями  студентського  віку  та  основами  самоорганізації  студента  у
процесі навчання у ВНЗ;

– надати  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;

–  ознайомити  студентів  з  лідерством  служінням  та  його  основними
принципами;

– розвинути лідерські якості студентів;



– навчити  використовувати  принципи  лідерства  служіння  в  щоденній
діяльності.

На  завершення  вивчення курсу «Університетські  студії» студенти
повиненні опанувати знання про: 
 особливості студентського віку, труднощі входження у процес професійного
навчання,  причини  навчальної  неуспішності  та  умови  успішного  навчання
студентів;
 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;
 особливості  самостійної  роботи  студента,  його  саморозвитку  та
саморегуляції;
 сфери  професійної  діяльності,  виробничі  функції,  типові  задачі,
професійно-етичні засади діяльності психолога у закладах науково-дослідної,
прикладної та практичної психології;
 структуру, функції, основні завдання, головні напрями та зміст діяльності
психологічної служби України, види, зміст та форми професійної діяльності
психолога;
 основні теорії та концепції лідерства;
 особливості лідерства служіння;

Опанування  курсу  під  час  семінарських  занять  та  самостійної  роботи
повинно сприяти формуванню провідних компетенцій, що полягають в умінні
застосовувати знання та розуміння основних нормативно-правових документів,
що  регламентують  навчання  студента  у  вищому  навчальному  закладі  та
діяльність  психолога;  здійснювати  пошук  джерел  і  каналів  інформації,
добирати та структурувати матеріал для розкриття певного питання, теми чи
проблеми в усній або письмовій формі; системно підвищувати рівень науково-
практичної кваліфікації, постійно вдосконалювати практичну майстерність.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни
«Університетські студії» Модуль 1. Я-студент, становить – 30 годин, з яких 6
годин лекцій, 8 годин семінарських занять, 2 години модульного контролю, на
самостійну роботу відводиться 14 годин.  Модуль 2. Вступ до спеціальності,
становить – 30 години, з яких 8 годин лекцій, 6 годин семінарських занять, 2
години  модульного  контролю,  на  самостійну  роботу  відводиться  14  годин.
Модуль 3. Тренінг професійного самовизначення, становить – 30 години, з
яких  14  годин  практичних  занять,  2  години  модульного  контролю,  на
самостійну  роботу  відводиться  14  годин.  Модуль  4.  Лідерство  служіння,



становить  –  30  годин,  із  них:  14  год.  –  практичні  заняття,  14  год.  –
самостійна робота, 2 год. – модульний контроль.

Завершується вивчення курсу заліком.



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет:  Університетські студії:  Я-студент, Вступ до спеціальності; Тренінг
професійного самовизначення; Лідерство служіння.

Найменування показників
Галузь знань,
напрям підготовки, 
освітньо-професійний 
рівень

Характеристика навчальної
 дисципліни

денна форма навчання 
Галузь знань

0301 «Соціально-
політичні науки»

Кількість кредитів 
4

Напрям підготовки

6.030103  «Практична
психологія».

нормативна

Модулів – 4:

Спеціальність

Рік підготовки

1-й

Семестр

Загальна кількість годин: 
120 годин 1-й

Лекції
Тижневих годин для 
денної форми навчання:

аудиторних – 1
самостійної роботи 
студента - 1

Освітньо-професійний
рівень:

перший (бакалаврський)

14 годин 

Семінарські
14 годин 

Практичні
28 годин

Самостійна робота

56 годин
Модульний контроль

8 годин 
Вид контролю

Залік



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
те
ми

Тема заняття  Кількість годин

Р
азом

А
уди

тор
н

і:

л
ек

ц
ії

сем
ін

ар
ськ

і 

п
р

ак
ти

ч
н

і

С
ам

остій
н

а
р

обота

М
одульн

и
й

к
он

тр
оль

 Модуль 1.
Я-студент

1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання у
вищому навчальному закладі. 

8 4 2 2 4

2. Особливості системи вищої освіти
України. 

12 6 2 4 6

3. Самостійна робота студента, його
саморозвиток та саморегуляція. 

8 4 2 2 4

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 30 14 6 8 14 2

Усього за навчальним планом: 30 14 6 8 14 2
Модуль 2.

Вступ до спеціальності
1. Система психологічної служби. Центри та 

заклади науково-дослідної, прикладної 
та практичної психології в Україні.

8 4 2 2
4

2-
3.

Особливості професійної діяльності
психолога та вимоги до його особистості.

12 6 4 2 6

4. Етичне регулювання професійної
діяльності психолога. 

8 4 2 2 4

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 30 14 8 6 14 2

Усього за навчальним планом: 30 14 8 6 14 2
Модуль 3. Тренінг професійного самовизначення

1. Вступ  до  теми  професійного
самовизначення 

6 2 2 4

2. Специфіка тренінгу професійного 
самовизначення

7 2 2 5

3. Професіограма «Психолог» 2 2 2
4. Складові портрету психолога 2 2 2
5. Колесо мого професіоналізму 7 2 2 5
6. Як розвивати професійні  знання,  уміння

та навички
2 2 2

7. Алгоритм досягнення професіоналізму у
обраній професії

2 2 2



Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 30 14 14 14 2

Усього за навчальним планом: 30 14 14 14 2
Модуль 4. Лідерство служіння

1. Поняття про лідерство 4 2 2 2
2. Служіння як основний вид діяльності

лідера
8 4 4 4

3. Міжособистісна комунікація лідера 8 4 4 4
4. Ефективна взаємодія в команді 4 2 2 2
5. Поняття про ціннісну сферу особистості 4 2 2 2

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 30 14 2

Усього за навчальним планом: 30 14 14 14 2

ІІІ. ПРОГРАМА

 МОДУЛЬ І. Я-СТУДЕНТ

Лекція 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.

Семінар 1.

Лекція 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.
Семінар 2-3.

Лекція 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.
Семінар 4.

 МОДУЛЬ ІІ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Лекція 1. 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. 
Семінар 1.

Лекція 2-3. 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.
Семінар 2.

Лекція 4. 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.
Семінарське заняття 3.

ІV. ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 Модуль І. Я-СТУДЕНТ

Семінар 1.

Тема: Студент як об’єкт і суб’єкт навчання у вищому навчальному закладі

1. Загальна характеристика студентства та особливості студентського віку.
2. Типологічні особливості сучасних студентів.
3. Труднощі входження у процес професійного навчання та адаптація студента
до навчання у вищій школі.
4. Причини навчальної неуспішності та умови успішного навчання студентів.
5. Особливості навчання студентів-психологів.

Рекомендована література

1. Сходинки  зростання.  Практикум  до  навч.  Посіб.  «Я  –  студент»  /
Огнев’юк В. О.,  Жильцов О. Б.,  Морзе  Н.В.  та  ін.;  за  заг.  ред.
Огнев’юка В. О. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 68 с.

2. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О.,
та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В. О.]. – 5-те вид., зі змінами. – К. : Київ. ун-т
ім. Б. Грінченка, 2015. – 202 с.



Семінар 2-3

Тема: Особливості системи вищої освіти України

1. Структура системи вищої освіти в Україні. Управління вищим
навчальним закладом.
2. Ступеневість вищої освіти в Україні.
3. Нормативні документи, що визначають зміст освіти та навчання у вищій школі.
4. Форми  навчання  та  форми  організації  навчального  процесу  у  вищому
навчальному закладі.
5. Кредитно-модульний  підхід  до  організації  навчального  процесу  та  система
оцінювання знань студентів.
6. Права та обов’язки студентів. Студентське самоврядування.
7. Особливості університетської освіти.

Рекомендована література

1.  Сходинки  зростання.  Практикум  до  навч.  Посіб.  «Я  –  студент»  /
Огнев’юк В. О.,  Жильцов О. Б.,  Морзе  Н.В.  та  ін.;  за  заг.  ред.
Огнев’юка В. О. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 68 с.

2. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О., та
ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В. О.]. – 5-те вид., зі змінами. – К. : Київ. ун-т ім.
Б. Грінченка, 2015. – 202 с.

Семінар 4.

Тема: Самостійна робота студента, його саморозвиток та саморегуляція

1. Студент  як  суб’єкт взаємодії  з  викладачами,  адміністрацією університету та
іншими студентами.
2. Самостійна робота студента.
3. Правила конспектування лекції та самостійна робота з науковою літературою.
4. Формулювання тез, складання анотації наукової праці, написання реферату.
5. Підготовка доповіді та виступ перед аудиторією.
6. Науково-дослідна робота як різновид самостійної роботи студента.
7. Саморозвиток та саморегуляція студента.
8. Сесія та екзамен.

Рекомендована література

1. Сходинки  зростання.  Практикум  до  навч.  Посіб.  «Я  –  студент»  /
Огнев’юк В. О.,  Жильцов О. Б.,  Морзе  Н.В.  та  ін.;  за  заг.  ред.
Огнев’юка В. О. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 68 с.



2. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О.,
та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В. О.]. – 5-те вид., зі змінами. – К. : Київ. ун-т
ім. Б. Грінченка, 2015. – 202 с.

Модуль ІІ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Семінар 1.

Тема: Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної,

прикладної та практичної психології в Україні

1. Поняття наукової, прикладної, практичної та побутової психології.
2. Психологія як сфера практичної діяльності.
3. Центри і заклади наукової та практичної психології в Україні.
4. Становлення психологічної служби в Україні.
5. Сфери  застосування  практичної  психології.1. Поняття  наукової,  прикладної,
практичної та побутової психології.
2. Психологія як сфера практичної діяльності.
3. Центри і заклади наукової та практичної психології в Україні.
4. Становлення психологічної служби в Україні.
5. Сфери застосування практичної психології.

Рекомендована література 

1. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник
для  студентів  вищих  навчальних  закладів / Лідія  Іванівна  Подшивайлова.  –
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – С. 128-155.

2. Подшивайлова Л. І.  Вступ  до  спеціальності:  психологія.  Модуль  2:  навч.
посіб. / Лідія Іванівна Подшивайлова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. –
С. 3-49.

Семінар 2. 

Тема: Особливості професійної діяльності психолога та вимоги до його

особистості

1. Професіограма психолога та вимоги до особистості психолога.
2. Виробничі функції, типові задачі професійної діяльності психолога та уміння
щодо їх вирішення.



3. Види, зміст та форми професійної діяльності психолога.
4 Психологічна просвіта та психологічна профілактика.
5. Психологічна діагностика.
6. Психологічне консультування.
7. Психологічна корекція та реабілітація.
8. Психотерапевтична допомога (немедична.
9. Професійна підготовка та професійне зростання психолога.

Рекомендована література

1. Подшивайлова Л. І.  Вступ  до  спеціальності:  психологія.  Модуль  2:  навч.
посіб. / Лідія Іванівна Подшивайлова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. –
С. 51-158.

2. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник
для  студентів  вищих  навчальних  закладів / Лідія  Іванівна  Подшивайлова.  –
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – С. 156-208.

Семінар 3. 

Тема:  Етичне регулювання професійної діяльності психолога

1. Поняття професійної деонтології.
2. Міжнародні  та  регіональні  документи  про  права  людини  як  узагальнені
моральні норми співіснування людства.
3. Етичні принципи професійної діяльності практикуючих психологів.
4. Етичний кодекс психолога.

Рекомендована література

1. Подшивайлова Л. І.  Вступ  до  спеціальності:  психологія.  Модуль  2:  навч.
посіб. / Лідія Іванівна Подшивайлова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. –
С. 27-34, 98-104, 133-138.

2. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник
для  студентів  вищих  навчальних  закладів / Лідія  Іванівна  Подшивайлова.  –
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – С. 209-227.

Модуль ІІІ

ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Вступ до теми професійного самовизначення



Розгляд і напрацювання основних понять теми.  Професійне самовизначення
як самоактуалізація особистості на життєвому шляху. Вправи на закріплення теорії.

Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.

 
Практичне заняття 2.

Тема 2. Специфіка тренінгу професійного самовизначення

Теоретичні  засади  соціально-психологічного  тренінгу.  Мета,  завдання,
спрямування тренінгу професійного самовизначення.  Етапи тренінгового процесу
(підготовчий,  основний,  підсумковий).  Структурні  елементи  тренінгу  їх  мета  та
завдання. Вправи на підкріплення отриманих теоретичних знань.

Рекомендована література
1. Закатнов Д.О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного 
самовизначення: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.
2. Леонтьев Д.А., Шебанова Е.В. Профессиональное самоопределение как 
построение образов возможного будущего // Вопросы психологии. – 2001. - 
№1. – с. 57 – 65.
3. ПобірченкоН.А. Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації
учнівської молоді. Розвиток педагогічної та психологічної науки в 
Україні.1992-2001.Зб.Наук. пр.до 10-річчя АПН України.Частина 2.-Харків, 
«ОВС».-2002.-с.347-384.

 Практичне заняття 3.
Тема 3. Професіограма «Психолог»

Чим займається такий фахівець як психолог. Яку повинен мати освіту. Які
види діяльності домінують у його роботі. Які особистісні якості та професійні
уміння забезпечують успішність виконання посадових обов’язків.



Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.

Практичне заняття 4.
Тема 4. Складові портрета психолога

Створення групового портрету психолога за уявленнями студентів про
дану професію та данні професіограми.

Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.

Практичне заняття 5.
Тема 5. Колесо мого професіоналізму

Виконання вправи для самоаналізу Я – реальне та Я – ідеальне в обраній
професії.  Мої  базові  ресурси,  перспективи,  можливості.   Можливості
професії та шляхи досягнення професіоналізму.

Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.



Практичне заняття 6.
Тема 6. Як розвивати професійні знання, уміння та навички

Вправи на розвиток професійних навичок.

Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.

Практичне заняття 7. 
Тема 7. Алгоритм досягнення професіоналізму у обраній професії

Складання  власних  алгоритмів  досягнення  професіоналізму  в  сфері
практичної  психології. Створення  мапи  спільної  діяльності  студентської
команди із  навчальної групи.

Рекомендована література
1. Баклицький І.Ю. Психологія праці. Навчальний підручник. – Вид-во, 2008.
2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник.
– К.: ТОВ «Філстудія», 2006. 
3.  Подоляк  Л.Г.,  Юрченко В.І.  Психологія  вищої  школи.  Практикум.  –  К.:
Каравела, 2008. – 336 с.
4.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  -  М.:  Изд-во  “Институт
практической психологии”, 1996. - 400 с.

Модуль ІV

ЛІДЕРСТВО СЛУЖІННЯ

Практичне заняття 1.
Тема: Поняття про лідерство.

Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:
1. Лідерство  як  особистісна властивість  та  як  соціально-психологічне

явище. 
2. Теорії лідерства.



3. Особливості світнього лідерства.
4. Поняття сили, впливу та лідерства.
5. Основні філософські концепції лідерства.
6. Типи лідерства.

Рекомендована література
 Адаир Д. Психология лидерства / Д. Адаир. – М.: Эксмо, 2007. – 288 с.
 Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри. – Мн.: Попурри, 2010. – 304с. 
 Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб: Питер, 2009. – 448с.
 Бояцис Р.  Резонансное  лидерство:  самосовершенствование  и  построение

плодотворных  взаимоотношений  с  людьми  на  основе  активного  сознания,
оптимизма и эмпатии / Р.Бояцис. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 300с.

 Кови  С.  Лидерство,  основанное  на  принципах  /  С.  Кови,  пер.  с  англ.  П.
Самсонова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 302 с.

 Корпоративная культура и лидерство. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс,
2008.  –160 с. (Серия: Дайджест McKinsey).

 Платонов Ю. П. Путь к лидерству. — СПб.: Речь, 2006. — 348 с.
 Стивен  Кови:  Семь  навыков  эффективных  менеджеров:  Самоорганизация,

лидерство, раскрытие потенциала / Стивен Кови; Пер.с англ. – М.: Альпина
Паблишер, 2012. – 88 с.

Практичне заняття 2.
Тема: Служіння як основний вид діяльності лідера.

Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:
1. Поняття моделі, стилю, теорії та філософії лідерства-служіння.
2. Принципи лідерства служіння.
3. Служіння іншим як основний вид діяльності лідера.
4. Відмінності лідера, що служить та лідера, що керує.
5. Цінності та їх важливість для лідерства.

Рекомендована література
1. Covey, Stephen. LeadershipIs a Choice. New York: Simon & Schuster, 2001.
2. Redd, K. &Pastoral. (2009). StandTall : Essaysonlifeandservantleadership. Indiana,

Westfield: Greenleaf Centerfor Servant Leadership.
3. Marshall  Christensen  (2012).  Creating  University  Cultures  of  Leadership.  Co-

ServeInt.
4. Marshall Christensen, Yerezhep Mambetkaziyev, and Daniel Ballast,  (2011), USA-

Kazakhstan. Inthename offuture generations.Ust-Kamenogorsk: KAFU Publications
(RussianVersion).



5. Handbook  of  Leadership  Theory  and  Practice:   A  Harvard  Business  School
Centennial  Colloquium.  Editedby  Nitin  Nohraiand  Rakesh  Khurana.  Harvard
Business Press,  2010, Boston, Massachusetts.

Практичне заняття 3.
Тема: Міжособистісна комунікація лідера.

Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:
1.Комунікація як інструмент ефективного лідера.
2.Розвиток комунікативних навичок. 
3.Вербальна і невербальна комунікація.
4.Психологічні аспекти міжособистісної комунікації лідера.

Рекомендована література
1. Гулевич  О.А.  Психология  коммуникации.  М.:  Московский  психолого-

социальный институт, 2007. 384 c.
2. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / Н.Н. Ежова. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 250 с. 
3. Куницина В.Н.,  Казаринова Н.В.,  Погольша В.М.  Межличностное  общение.

СПб.:Питер, 2003.
4. Масюкевич  Н.  В.  Психология  эффективного общения  /Н.  В.  Масюкевич.  –

Минск: Соврем. шк., 2007. – 384 с.
5. Шейнов В. П. Искусство убеждать. – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 304

с. 

Практичне заняття 4.
Тема: Ефективна взаємодія в команді.

 Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:
1.Поняття групи, команди, колективу.
2.Створення команди та основні принципи роботи в команді.
3.Високоефективні команди.
4.Способи розвитку лідерського потенціалу членів команди.
5.Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства служіння.

Рекомендована література
1. Финк С. Управление поведением: раскрывая лучшее в людях // Курс МВА по

менеджменту. М., 2004. 129 с.
2. Шаповалова  И.  Технология  однойкоманды/  И.  Шаповалова  //  Управление

персоналом. – 2006. - №2.



3. Baker,  M.  M.  (2003).  Community buildingan dthepowero frelations hipsinor
ganizations. [PhD. Diss].

4. Marshall Christensen, Yerezhep Mambetkaziyev, and Daniel Ballast,  (2011), USA-
Kazakhstan.  Inthenameoffuture  generations. Ust-Kamenogorsk:  KAFU
Publications (RussianVersion).

Практичне заняття 5.
Тема: Поняття про ціннісну сферу особистості.

Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:
1.Поняття про ціннісну сферу особистості. 
2.Основні групи цінностей. Система цінностей.
3.Виявлення власної системи цінностей.
4.Взаємозв’язок цінностей та поведінки.

Рекомендована література
1. Анисимов С. Ф. Ценностиреальные и мнимые / С. Ф. Анисимов. – М.:

Мысль, 1970. – 297 с.
2. Дробницкий, О. Г. Некоторыеаспектыпроблемыценностей Текст. / О. Г.

Дробницкий. М., 1982. – 189 с.
3. Здравомыслов,  А.  Г.  Потребности,  интересы,  ценности  /  А.  Г.

Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 222 с.
4. Головаха  Є.  І.  Життєва  перспектива  і  ціннісні  орієнтації

особистості.Психологія особистості в працях вітчизняних психологів. -
СПб.: Пітер, 2000. 

5. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изученияценностейличности:
концепция и методическоеруководство. СПб.: Речь, 2004 – 70 с.

6. Леевик  Г.  Е.  Руководство  по
методикеизученияценностныхориентацийличности. Л.: Знание, 1990. –
326 с.

7. Романюк Л.В. Ціннісні орієнтації:  сутність,  структура і  психологічні
механізми розвитку. – Камянець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. –
188 с.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 Модуль І. Я-студент

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


Тема 1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання у вищому навчальному закладі
1. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Я-студент»  тему  «Мій

університет» (стор. 5-34) та виконайте завдання на сторінках 21-22; 35-36.
2. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Я-студент»  тему  «Я-студент»

(стор. 41-61) та виконайте завдання на сторінках 62-64.
3. Напишіть есе на тему: «Я – студент-грінченківець».

Тема 2. Особливості системи вищої освіти України

1. Опрацюйте за навчальним посібником «Я-студент» тему «Я навчаюся за
кредитно-модульною системою» (стор. 71-88) та виконайте завдання на сторінках
89-90.

2. Проаналізуйте нормативні документи, що регулюють навчання студентів
у вищих навчальних закладах, і визначте основні права та обов’язки студентів.

Тема 3. Самостійна робота студента, його саморозвиток та саморегуляція

1. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Я-студент»  тему  «Як  мені
краще  організувати  навчання»  (стор.  93-115)  та  виконайте  завдання  на
сторінках 115-124.

2. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Я-студент»  тему  «Я  –  в
інформаційному середовищі університету» (стор. 135-154).

3. Опрацюйте за навчальним посібником «Я-студент» тему «Я працюю в
команді» (стор. 159-172) та виконайте завдання на сторінках 172-174.
5. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Я-студент»  тему  «На  шляху  мого

саморозвитку і самовдосконалення» та виконайте практичні завдання (стор. 185-210).

 Модуль ІІ. 

Вступ до спеціальності

Тема 1.  Система психологічної  служби.  Центри та  заклади науково-дослідної,

прикладної та практичної психології в Україні

1. Опишіть власні враження про роботу практикуючого психолога.
2. Опишіть специфіку наукової, практичної та побутової психології.
3. Опишіть  специфіку  та  завдання  політичної,  юридичної,  військової  та

спортивної,  медичної,  практичної  психології  освіти,  психології  економіки  та
бізнесу, психології сім’ї та соціального захисту населення, екологічної психології.

4. Опрацюйте  «Положення  про  психологічну  службу  системи  освіти
України» (Наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999, №127 зі змінами та
доповненнями від 07.06.2001, № 439).



5. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:
психологія. Модуль 2» тему «Моя майбутня професія – психолог» (стор. 5-45) та
виконайте завдання на сторінках 45-48.

Тема  2-3. Особливості  професійної  діяльності  психолога  та  вимоги  до  його

особистості

1. Складіть список професійних назв робіт, які може виконувати фахівець з
практичної психології.

2. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:
психологія. Модуль 2» тему «Специфіка професійної діяльності психолога» (стор.
51-89) та виконайте завдання на сторінках 89-90.

3. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:
психологія. Модуль 2» тему «Професійний портрет психолога» (стор. 93-98; 104-
109) та виконайте завдання на сторінках 110-112.

4. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:
психологія.  Модуль  2»  тему  «Етапи  професійного  зростання  психолога»
(стор. 115-133) та виконайте завдання на сторінках 139-142.

5. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:
психологія.  Модуль  2»  тему  «Компетентнісні  виміри  професії  психолога»
(стор. 145-157) та виконайте завдання на сторінці 158.

Тема 4. Етичне регулювання професійної діяльності психолога.

1. Опрацюйте (складіть короткий конспект) “Етичний кодекс психолога” та
назвіть основні принципи, що покладені в його основу.

2. Порівняйте  законодавче  (правове)  та  етичне  (моральне)  регулювання
діяльності психолога в Україні та в зарубіжних країнах.

3. Розкрийте зміст умови конфіденційності роботи практичного психолога.
4. Опрацюйте  за  навчальним  посібником  «Вступ  до  спеціальності:

психологія. Модуль 2» матеріал на сторінках 27-34, 98-104, 133-138.

Модуль ІІI. 
Тренінг професійного самовизначення

Тема 1. Вступ до теми професійного самовизначення
Ознайомитися з проблемою професійного самовизначення на основі

психолого-педагогічних  джерел,  зокрема:  Леонтьев  Д.А.,  Шебанова  Е.В.
Профессиональное  самоопределение  как  построение  образов  возможного
будущего // Вопросы психологии. – 2001. - №1. – с. 57 – 65; Абульханова-
Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299с. та інших.



Скласти  вільний  опис  про  власне  змістовне  наповнення  поняття
«професійне самовизначення».

У  тексті  есе  дати  власне  визначення  поняття  професійне
самовизначення.

Форма подання: у вигляді друкованого есе.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 2. Специфіка тренінгу професійного самовизначення.
Підібрати  вправи  на  структурні  елементи  тренінгу  професійного

самовизначення (знайомство, очікування, правила, руханки, основна частина)
та розписати за зразком кожну вправу:

1. Назва
2. Мета вправи
3. Необхідні матеріали
4. Час 
5. Інструкція для виконання вправи
6. Етапи проведення вправи
7. Рефлексія (підготувати та записати неменше трьох запитань)
8. Загальні висновки

Форма подання: у вигляді друкованого конспекту тренінгу.
Критерії  оцінювання:  змістовність,  логічність,  структурованість,  доцільність
використання, відповідність мети та змісту вправи.
Тема 5.  Колесо мого професіоналізму.

1. На основі виконаної під час практичних занять вправи «Колесо мого
професіоналізму», яка включає створення схематичного малюнка Я-реального
та  Я-ідеального  у  професії,  провести  самоаналіз  та  дати  відповіді  на  такі
запитання:

-  які  висновки  я  можу  зробити  аналізуючи  «Колесо  мого
професіоналізму»;

- перерахувати конкретні кроки на найближчий час, які будете робити на
шляху власного удосконалення.

2.  Ознайомитися  із  Положенням  про  кабінет  практичного  психолога
закладу освіти. Створити малюнок власного робочого кабінету, відповідно до
вимог Положення. 

Форма подання: 1.) у вигляді друкованого звіту;
2.) малюнок.



Критерії оцінювання: 1.) змістовність, наявність рефлексії, конкретність.

Модуль ІV. 
Лідерство служіння

Тема 1. Поняття про лідерство 
Проаналізуватиситуацію  з  власногодосвідуабо  з  іншихджерел  (фільм,  книга
тощо), де герой намагавсяконтролюватиситуацію з позиціїсили.

Тема 2. Служіння як основний вид діяльностілідера
Написати ессе на тему «Я лідер-служитель»

Тема 3.Міжособистіснакомунікаціялідера
1. Прослухайте та продивіться виступи двох-трьох ведучих прямого ефіру

на радіо та телебаченні. Оцініть їх мовлення з точки зору використання
інтонації,  жестикуляції,  міміки.  Зверніть  увагу  на  те,  як  впливають  на
сприймання  змісту  повідомлення  такі  деталі,  як  колір  та  стиль  одягу,
прикраси, косметика, зачіска.

2. Розробіть психологічний атлас проявів людського тіла.
3. Опишіть п’ять жестів, які ви найчастіше використовуєте у розмові.

Тема 4. Ефективна взаємодія в команді
1. Пройти  он-лайн  тест  Томаса  на  визначення  стилю  поведінки  у

конфліктнійситуації. Посилання на тест: 
2. Пригадати конфліктну ситуацію з власного досвіду; написати шлях

вирішення цієї  ситуації  з  позицій лідерства  служіння;  виконати вправу
«Чотири квадрати» для людини, з якою часто виникають непорозуміння.

Тема 5.Поняття про ціннісну сферу особистості
Визначити  свої  найголовніші  (5-7)  ключові  цінності  та  записати  дії,  що
демонструють ці цінності.

VІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Університетські  студії»
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.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного і  підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти,  де
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю
та порядок їх переведення європейську (ECTS) шкалу подано відповідно у табл.
7.1. та 7.2.

Таблиця 7.1.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю
з дисципліни «Університетські студії» 

№ Вид діяльності (визначаються по кожній
дисципліні)

Максимальна
кількість балів

за один вид
роботи

Всього

Я-студент
1 Відвідування лекцій 1 3
2 Відвідування семінарських занять 1 4
3 Виконання завдання для самостійної роботи 5 15
4 Робота на семінарському занятті у тому числі:

 доповідь
 виступ
 повідомлення
 участь у дискусії, тощо

Всього 10, у
тому числі за

видами

40

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 25
Загальна кількість балів: 87

Вступ до спеціальності
1 Відвідування лекцій 1 4
2 Відвідування семінарських занять 1 3
3 Виконання завдання для самостійної роботи 5 15
4 Робота на семінарському занятті у тому числі:

 доповідь
 виступ
 повідомлення
 участь у дискусії, тощо

Всього 10, у
тому числі за

видами

30

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 25
Загальна кількість балів: 77



Тренінг професійного самовизначення
1 Відвідування практичних занять 7 7
2 Виконання завдання для самостійної роботи 5 15
3 Робота на практичному занятті 10 70

4 Виконання модульної контрольної роботи 25 25
Загальна кількість балів: 117
Лідерство служіння

2 Відвідування практичних занять 1 5
3 Виконання завдання для самостійної роботи 5 25
4 Робота на практичному занятті 10 50
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 25

Загальна кількість балів: 105
Коефіцієнт перерахунку 386 : 100 = 3.86

Підсумковий рейтинговий бал: 100

У процесі оцінювання  навчальних досягнень студентів  застосовуються такі
методи:
 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне

опитування, співбесіда, представлення доповіді.
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз



Таблиця 7.2.
Порядок переведення рейтингових показників успішності у

європейські оцінки 

Рейтингова
оцінка

Оцінка за 100-
бальною
шкалою

Значення оцінки

А 90-100 балів відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками.

В 82-89 балів достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок.

С 75-81 балів в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок.

D 69-74 балів посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого 
вивчення або професійної діяльності.

E 60-68 балів мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь)

FX 35-59 балів з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання.

F 1-34 балів  з обов’язковим повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента  на семінарських,
практичних  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,  модульну  контрольну
роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний  контроль  знань  студентів  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)  із  застосуванням

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація),

семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

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.
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