1. Назва модуля: Професійна етика психологія
2. Код модуля: ВПППБ.2.10.1
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: III.
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 год. (кредити ЄКТС – 3.0); аудиторні години:
денна форма навчання – 54 год. (лекції 30 год., семінарські заняття 24 год.); заочна форма
навчання аудиторні - 10 год. (лекції - 6 год., семінарські заняття - 4 год.).
6. Лектор: старший викладач Бондарчук Людмила Володимирівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: історію становлення та розвитку етичних традицій фаху; етичні принципи і
стандарти професійної діяльності психолога; перелік вимог до особистісних і професійних
якостей психолога; принципи встановлення професійних меж у практичній діяльності
психолога; загальні підходи до прийняття етичних рішень у практичній психології; методи
розв'язання етичних проблем, що можуть виникнути під час виконання професійних
обов’язків.
- вміти: реалізовувати етичні принципи і стандарти професійної діяльності на практиці;
визначати зони можливих етичних проблем під час виконання професійних обов’язків;
володіти методами розв'язання етичних конфліктів у практичній діяльності фахівця;
оцінювати роботу соціальних служб та інших установ з позицій аналізу етичних аспектів їх
діяльності.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: вступ до спеціальності, загальна психологія, філософія;
- кореквізит: особливості роботи з вразливими групами населення/педагогіка.
10.
Зміст модуля: Моральні основи професійної діяльності. Вимоги до практикуючого
психолога з позиції етики професійної діяльності. Практичні аспекти забезпечення моральних
основ професійної діяльності.
11.
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Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.
Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.
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
12.

