
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» відноситься до навчальних дисциплін

циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія».

Мета  навчальної  дисципліни:  засвоєння  понятійно-термінологічного  апарату  і
формування умінь усно або письмово відтворити призначення термінів  і  понять;  формування
навичок свідомо використовувати термінологічний апарат при подальшому вивченні психології;
вивчення  предмета,  завдань,  основних  напрямів,  підходів,  галузей  психології,  методів  та
категорій  психології;  здобуття  умінь  застосовувати  набуті  знання  на  практиці,  особисто  та  у
майбутній  професійній  діяльності:  застосування  основних  етичних  норм  та  принципів  у
професійній діяльності. 

Завдання  навчальної  дисципліни полягає  у обговоренні  ролі  психології  і
психологічної  культури  в  сучасному  суспільстві;  в  ознайомленні  студентів  зі  специфікою
професійної  діяльності  психолога,  допомозі  в  усвідомленні  мотивації  вибору  майбутньої
професії; у виявленні специфіки науково-психологічного знання, відмінностях між теоретичною
і практичною психологією; у ознайомленні  з  видами діяльності  психолога,  з  психологією як
наукою,  її  сучасними  галузями,  методами  дослідження;  ознайомленні  із  зарубіжними
професійними психологічними співтовариствами. 

Об’єкт  навчальної  дисципліни:  психічні  явища,  їх  виникнення,  функціонування  та
розвиток;  поведінка,  діяльність,  вчинки;  взаємодія  у  соціальних  групах;  психофізіологічні
процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: професійна діяльність психолога.
Після вивчення курсу «Вступ до спеціальності» (шифр компоненти освітньої програми –

ОК 28) здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК 2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  4.  Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
СК  7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК  8.  Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну  допомогу  (індивідуальну  та
групову).
СК 9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК  11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження;
лекційні, семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet,



написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування
власних проектів.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Метою поточного контролю
є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на лекціях,  семінарських заняттях та
шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний
контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента. Структура
поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.  Формою
підсумкового контролю знань є екзамен.

 



 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для обов’язкової навчальної дисципліни «Вступ

до  спеціальності»  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою, зокрема: 
ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН  4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПРН 9. Пропонувати власні  способи вирішення психологічних задач і  проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до особливостей співрозмовника.
ПРН 13. Взаємодіяти,  вступати у комунікацію,  бути зрозумілим,  толерантно ставитися до
осіб, що мають відмінності.
ПРН 14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у
тому числі демонструвати лідерські якості.
ПРН  15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПРН  16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.
ПРН  17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


