Назва модуля: Вступ до спеціальності
Код модуля: ПППБ.1.3.1.
Тип модуля: Обов’язковий
Семестр: I
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКСТ – 4.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 54 год. (лекції 34 год., семінарські заняття 20 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 8 (лекції - 6 год., семінарські заняття - 2 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: знати місце психології у системі наук; знати види психологічних знань; ключові
слова, що стосуються кожної із психологічних теорій; понятійно-категоріальний апарат, який
використовується в тій чи іншій теорії; знати етапи історичного поступу психології; знати
сучасні напрями психологічної науки; знати сутність біхевіористського напрямку у психології
особистості ; знати сутність гуманістичного підходу у психології особистості; знати cутність
трансперсонального підходу у психології особистості; знати сутність когнітивного підходу
щодо психології особистості; знати принципи застосування групових та індивідуальних методів
при наданні психологічної допомоги;
- вміти: уміти використовувати отримані знання як методологію системного підходу до
розгляду особистості; реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з психологічної
проблематики; опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й
оцінки психологічних явищ; удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння
опрацьовувати наукові літературні джерела.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: філософія психології.
- кореквізит: загальна психологія
10.
Зміст модуля: Психологія як наука і професія. Мета та завдання діяльності практичного
психолога. Методологічні основи практичної психології. Специфічні особливості роботи
практичного психолога. Зміст і основні функції діяльності практичного психолога. Етичні
вимоги до особистості практичного психолога. Організаційні питання діяльності практичного
психолога. Професійна підготовка та професійне вдосконалення практичного психолога.
11. Рекомендована література:
- Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. посібник.-К.: Центр
учбової літератури, 2007. – 93 с.
- Дуткевич Т.В., Совицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний
посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007. – 211 с.
- Панок В. Г. Психологічна служба : [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В. Г.
Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 328 с
- Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог: Навч.
посібник.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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