1. Назва модуля: Психологічна служба
2. Код модуля: ВПППБ 2.12.2
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: V
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 54 год. (лекції – 30 год., семінарські заняття – 24 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Поворозник Катерина Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: структуру психологічної служби в різних областях практичної діяльності людини
(освіта, медицина, армія, виробництво тощо); напрямки надання психологічної
допомоги населенню; форми надання психологічної допомоги (психодіагностика,
психокорекція, психологічна просвіта, психотерапія, психопрофілактика); основні
нормативні акти, які регламентують роботу психологічних служб на Україні.
 вміти: застосовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих
ситуацій; використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності із
специфікою звернення клієнта; застосовувати активні методи надання психологічної
допомоги; використовувати новітні досягнення психологічної науки в практичній
діяльності.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія особистості, психологія девіантної поведінки, психологія
сім’ї.
 кореквізит: юридична психологія, конфліктологія, клінічна психологія.
10. Зміст модуля: специфіка психологічної служби в системі освіти – дошкільні навчальні
заклади; специфіка психологічної служби в системі освіти – шкільні навчальні заклади;
особливості психологічної роботи в силових структурах; психологічна служба в системі
охорони здоров’я; кризова психологічна допомога. Психологічна допомога в екстремальній
ситуації.
11. Рекомендована література:
 Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.: „Академический проект”,
2003.
 Бондаренко А. Психологическая помощь: теория и практика. ¬– Изд. 3-е, испр. и доп. –
М: “Класс”. – 336с.
 Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. К., 1994.
 Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний
аспект): Монографія. – К., 2002.
 Робоча книга пенітенціарного психолога. – К., 2016.
 Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в
службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота. – 2014, №1.
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. 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

