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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Загальна психологія. 
2. Антропологія 
 

 Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Психодіагностика 
2. Експериментальна психологія 

 
2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- предмет, структуру і методи сучасної психології,  
- загальну характеристику сучасних шкіл та напрямків психологічної 

науки; 
- основні вимоги до особистісних та професійних якостей психолога-

дослідника та психолога-практика; 
- основні види практичної діяльності психолога. 
вміти:  
- орієнтуватися в предметі та актуальних завданнях психологічної науки; 
- розрізняти теоретичні та практичні підходи, розроблювані у сучасних 

напрямках психологічної науки; 
- обґрунтовувати практичні значущість досягнень психологічної науки 

та використання отриманих психологічних знань у наданні психологічної 
допомоги. 

володіти: 
- навичками роботи з навчальною, науковою, методичною і науково-

популярною психологічною літературою; 
- навичками конспектування та реферування психологічної літератури; 
- навичками підготовки та презентацій і доповідей із психологічної 

проблематики. 
- початковими навичками саморефлексії щодо власної майбутньої 

професійної діяльності (оцінка рівню розвитку професійно важливих 
якостей, орання напрямів для саморозвитку та професійного зростання). 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика психології як науки 
Тема1. Предмет, галузі, розділи та види психології.  

Тема 2. Методи досліджень у психологічній науці. 
Тема 3. Психічна діяльність людини. Свідомість та несвідомі психічні 
процеси. 



Тема 4. Особистість психолога-практика . 
 
Змістовий модуль 2. Види діяльності практичного психолога 

Тема 5. Загальна характеристика видів практичної діяльності психолога: 
психодіагностика . 
Тема 6. Загальна характеристика видів практичної діяльності психолога: 
психологічне консультування. 
Тема 7. Загальна характеристика видів практичної діяльності психолога: 
психокорекція та психотерапія. 
Тема 8. Характеристика основних напрямів психотерапії. 
Тема 9. Загальна характеристика видів практичної діяльності психолога: 
психологічний тренінг та інші види практичної діяльності.  
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