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Метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
ознайомлення першокурсників із особливостями обраної професії, формування 
цілісного, адекватного, осмисленого образу професії психолога та наукових 
уявлень про специфіку професійної діяльності.

Успішне засвоєння програми навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» з паралельним вивченням, згідно з навчальними планами, таких 
базових навчальних курсів, як «Загальна психологія», «Історія психології», 
«Практикум із загальної психології», призводить до стимулювання розвитку у 
першокурсників таких компетентностей як: знання та розуміння предметної 
області та специфіки професійної діяльності психолога; знання категоріально - 
понятійного апарату психології. Навчальний курс «Вступ до спеціальності» 
спрямований на особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців- 
психологів, що здійснюється на професійному, світоглядному, особистісному та 
аксіологічному рівнях.

Очікувані програмні результати навчання: знання етичних норм, що 
регулюють відносини людини з людиною, із суспільством і з навколишнім 
середовищем; здатність до надання підприємствам, організаціям, державним 
органам та засобам масової інформації аналітичних матеріалів стосовно 
психологічних феноменів із прогнозом їх соціально-психологічного розвитку; 
здатність до забезпеченні нешкідливих та безпечних умов та характеру праці з 
урахуванням важкості та напруженості трудового процесу на підприємствах та 
організаціях психологічної допомоги та соціально-психологічної реабілітації; 
здатність до виконання завдань роботи психологічної служби підприємства, 
установи, навчального або медичного закладу, в пенітенціарній системі та 
службах МНС.

Загальні компетентності:
ЗК2. Знання та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів, 

понять у навчанні та професійній діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 

подальшого навчання з певним рівнем автономності та відповідальності.
Фахові (спеціальні) компетентності:
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

(на початковому рівні) в навчальній та професійній діяльності.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків, 

зокрема критичне осмислення діяльності психолога у силових структурах.
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики, в тому числі при 

вирішенні непередбачуваних завдань і проблем у сфері професійної діяльності, 
зокрема, в силових структурах.

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з



використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
початкових професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР13. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

ПР14. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 
діяльності психолога.

ПРН16. Уміння застосовувати методи соціально-психологічної 
підтримки суб’єктів професійної діяльності в особливих умовах, зокрема, 

в силових структурах.

Постреквізити: всі дисципліни професійної підготовки.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Види та особливості психологічних знань.
Характеристика ненаукових психологічних знань (життєва психологія, 
мистецтво, парапсихологія). Особливості наукових психологічних знань 
(академічна психологія; практична психологія). Порівняння життєвої та 
наукової психології: відмінності та взаємозв’язок. Міфи про психологію та 
психологів. Аналіз соціального образу психолога.

ТЕМА 2. Студент-психолог: особливості здобуття фахової освіти та початок 
професійного шляху.
Первинні уявлення про психологію та професію психолога; аналіз власного 
вибору професії. Самоорганізація та планування навчально-професійної 
діяльності студента-психолога у ЗВО. Вимоги до самостійної роботи студентів 
при вивченні дисципліни «Вступ до спеціальності». Критерії оцінювання 
успішності навчання.

ТЕМА 3. Загальна характеристика психології як професії.
Загальне уявлення про професію та професійну діяльність. Особливості 
професійного становлення людини. Структура професії психолога та основні 
види його професійної діяльності (науково-дослідна, практична та викладацька). 
Історія становлення психології як професії. Роль психолога у сучасному 
суспільстві. Психологічна культура та психологічна грамотність.

ТЕМА 4. Психолог як особистість та професіонал.
Розвиток особистості в професії. Індивідуальний стиль діяльності психолога. 
Основні етапи розвитку психолога-професіонала. Професійні деструкції в 
розвитку психолога. Шляхи саморозвитку та професійного самовдосконалення



психолога. Аналіз життєвого шляху відомого психолога: біографічний аналіз 
(обговорення життєвого шляху відомого психолога за схемою біографічного 
аналізу).

ТЕМА 5. Характеристика психології як науки.
Об’єкт та предмет психології як науки. Методологія та методи психологічного 
дослідження (загальна характеристика). Поняттєво-категоріальний апарат 
психологічної науки. Фундаментальні та прикладні галузі наукової психології.

ТЕМА 6. Професійний психолог як вчений-дослідник.
Загальна характеристика науково-дослідної діяльності психолога (мета, функції, 
вимоги до фахівця). Особистісні особливості психолога-вченого. Кар’єра 
психолога-науковця. Центри та заклади науково-дослідницької психології в 
Україні.

ТЕМА 7. Наукове дослідження з психології: поняття, структура, етапи.
Наукове дослідження в психології (загальна характеристика). Визначення 
проблеми психологічного дослідження. Методологічна, методична та емпірична 
частини наукового дослідження. Етичні норми наукового дослідження (5 розділ 
Етичного кодексу психологів України). Класичні та сучасні приклади 
психологічних досліджень (аналіз).

ТЕМА 8. Викладацька діяльність психолога.
Особливості викладацької діяльності психолога. Функції психолога-викладача. 
Вимоги до фахівця. Місця роботи психолога-викладача. Особливості 
викладання психології дітям різного віку. Специфіка викладацької діяльності 
психолога у школі. Вимоги до викладачів психологічних дисциплін у ЗВО. Роль 
викладацького досвіду у професійному становленні психолога. Аналіз сучасних 
досліджень образу викладача психології.

ТЕМА 9. Характеристика діяльності практичного психолога.
Аналіз місця практичної психології у сучасному світі. Роль психолога в 
збереженні психічного та психологічного здоров’я людини. Психологічна 
допомога, її сутність та види. Види діяльності практичного психолога 
(просвітницька робота, психологічна профілактика, психодіагностика, 
психологічна експертиза, психологічне консультування, психологічна корекція, 
психотерапія, психологічна реабілітація). Сфери діяльності практичного 
психолога: психолог в правовій сфері; психолог в сфері освіти та в сфері 
соціального обслуговування; психолог в сфері охорони здоров’я; психолог на 
виробництві. Умови праці практичного психолога. Професійна діяльність 
практичного психолога органів внутрішніх справ. Психологічна служба у 
внутрішніх військах МВС України. Професійна діяльність практичного 
психолога установ виконання покарань. Організація психологічного 
забезпечення в Міністерстві надзвичайних ситуацій України. Психологічне 
забезпечення діяльності збройних сил України. Психологічне забезпечення 
діяльності прикордонної служби України. Складання професіограми



практичного психолога. Особливості надання психологічної допомоги різним 
верствам населення. Етичні проблеми в діяльності практичного психолога. 
Проблема оцінки ефективності діяльності практичного психолога.

ТЕМА 10. Етичні принципи в роботі психолога.
Поняття професійної етики. Етичні проблеми професійного самовизначення 
психолога. Етичні кодекси психологів. Етичний кодекс психолога в Україні. 
Г оловний етичний орієнтир психолога-практика.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, 
навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання 
(навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 
передбачено:

- для денної форми навчання -  залік;
- для заочної форми навчання -  залік.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Вступ до спеціальності» здійснюється на основі результатів 
проведення поточного і підсумкового контролю знань (заліку). Об'єктом 
оцінювання знань умінь та навичок студентів є програмний матеріал з 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», засвоєння якого перевіряється 
під час контролю.

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 
засвоєння програмного матеріалу шляхом усного та письмового опитування, 
аналіз виконання індивідуальних та самостійних робіт, умінь самостійно 
опрацьовувати тексти, складання конспекту, написання есе та анотацій, 
здатності публічно, письмово чи в електронному форматі представляти певний 
матеріал та ін.

Завданням підсумкового контролю (заліку) є підсумкова перевірка 
глибини засвоєння студентом програмного матеріалу з навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності», логіки та взаємозв'язків між окремими його 
розділами, здатності до творчого використання набутих знань; уміння 
сформувати своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту 
дисципліни «Вступ до спеціальності» тощо.

Критеріями оцінювання є:
а) під час поточної аудиторної роботи на лекційних та семінарських 

заняттях:



• відвідування лекційних та семінарських занять;
• активна участь у дискусіях та пропонованих формах роботи на 

лекційних та семінарських заняттях;
• доповнення та запитання на лекційних та семінарських заняттях.

б) при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладення, культура мовлення;
• впевненість, емоційність та аргументованість;
• використання основної та додаткової літератури (підручників, 

навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань, інтернет-ресурсів 
тощо);

• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

в) при виконанні письмових завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, систематичність, логічна послідовність;
• акуратність оформлення письмової роботи;
• підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних 

технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).

г) при виконанні завдань для самостійної та індивідуальної роботи:
• повнота виконання завдання;
• творчість та самостійність виконання.

Оцінка за 
шкалами 

ЕСТ8
Пояснення

А
90-100 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на поглибленому рівні; 
комплексом знань та вмінь, який характеризується 
системністю. Застосування знань здійснюється на основі 
самостійного цілеутворення, побудови власних програм 
діяльності. Студент проявляє нешаблонність мислення у виборі 
і використанні елементів комплексу знань, здатний самостійно 
і творчо використовувати набуті уміння відповідно до 
варіативних ситуацій навчання. Студент спроможний 
самостійно формулювати узагальнення та висновки, нові 
задачі, розв’язувати нестандартні задачі,ситуації. Навчально- 
пізнавальна активність обумовлена пізнавальними інтересами, 
мотивами саморозвитку і професійного становлення. Студент 
проявляє інтерес до актуальних проблем навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності», може під керівництвом 
викладача вибрати предмет наукового дослідження, проводити 
самостійну науково-дослідну роботу.



в
85-89 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на поглибленому рівні; 
комплексом знань та вмінь, який є частково-впорядкованим. У 
процесі застосування знань студент спроможний вибрати 
необхідній елемент комплексу знань та вмінь. Застосування 
знань та вмінь здійснюється як у стандартних ситуаціях, так і 
при незначних варіаціях умов на основі використання 
загальних рекомендацій. Відбувається перенесення 
сформованих умінь або їх комплексів на розв’язування 
незнайомих задач, ситуацій. Навчально-пізнавальна активність 
стимулюється пізнавальними інтересами, продукт діяльності 
оцінюється як професійно значущий.

С
75-84 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на підвищеному рівні, 
може усвідомлено застосовувати знання та вміння для 
висвітлення сутності питання. Комплекс знань частково- 
структурований. Знання застосовуються переважно у знайомих 
ситуаціях. Студент усвідомлює особливості навчальних задач, 
ситуацій тощо. Пошук способів їх розв’язання здійснюється за 
зразком. Студент спроможний аргументувати застосування 
певної методичної дії у ході розв’язування задач, ситуацій 
тощо. Навчально-пізнавальна активність стимулюється 
мотивами професійного становлення і пізнавальними 
інтересами.

Б
70-74 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на середньому рівні, 
може проілюструвати власними прикладами відповідь на 
питання, частково усвідомлює специфіку навчальних та 
прикладних задач, ситуацій тощо, має знання про способи 
розв’язування типових задач, ситуацій тощо. Однак процес 
самостійного розв’язування задач, ситуацій тощо потребує 
опори на зразок. Навчально-пізнавальна активність студентів є 
ситуативно-евристичною. Домінують мотиви обов’язку та 
особистого успіху. Використання засобів саморозвитку та 
самопізнання відбувається не усвідомлено.

Е
60-69 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на середньому рівні. Має 
уявлення про специфіку навчальних та прикладних задач, 
ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування типових 
задач, ситуацій тощо. Виконання дій при роз’ясненні задач, 
ситуацій частково усвідомлюється, здійснюється частково 
правильно.

ГХ  
35-59 балів  

не зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на елементарному рівні, 
має уявлення про зміст основних розділів. Виконання окремих 
дій відбувається не усвідомлено, навчальна активність 
мотивується ситуативно-прагматичним інтересом.

Г 
1-34 

не зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності» на елементарному рівні, 
має уявлення про зміст окремих розділів. Виконання окремих 
дій відбувається несвідомо, у більшості неправльно, 
навчально-пізнавальна активність проявляється лише у 
ситуаціях зовнішнього примусу.



Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 ГХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 Г
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

Для навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» засобами 
діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 
(усний та письмовий), есе, доповіді, завдання індивідуальної та самостійної 
роботи, підсумковий контроль (залік).

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок 
студентів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться 
систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного 
контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і 
практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Види навчальної роботи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти 
під час поточного контролю наведено нижче.

Основні бали нараховуються:

Види роботи Кількість Максимум балів 
за 1

Разом

Присутність та 
участь у 
лекційному занятті

7 2 14

Присутність та 
участь на 
семінарському 
занятті

8 2 16

Самостійна та 
індивідуальна 
робота (високий 
рівень виконання; 
кожне завдання 
оцінюється різною

11 7 40



кількістю балів)
Разом: 100

Нарахування балів за виконання завдань, запропонованих для 
самостійної та індивідуальної роботи:

Тема
семінарського

заняття

Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових 

балів для 
однієї форми 

роботи 
(високий 

рівень 
виконання)

ТЕМА 1. Види та 
особливості 
психологічних 
знань.

С/р: Письмово здійснити порівняльний 
аналіз життєвої та наукової психології; 
виділити їхні відмінності та взаємозв’язок.

3

Інд./з: Творче завдання: переглянути будь- 
яку художню стрічку, в якій головним 
героєм є психолог. Відтворити образ 

психолога за наданою схемою.

3

ТЕМА 2. 
Студент- 
психолог: 
особливості 
здобуття фахової 
освіти та початок 
професійного 
шляху.

С/р: Ознайомитися із рекомендаціями 
студентам-психологам з організації власної 
навчально-професійної діяльності в процесі 
здобування вищої освіти у ЗВО (за 
І.В.Вачковим, І.Б. Гриншпуном та М.С. 
Пряжніковим).

2

Інд./з: Творче завдання: написати есе про 
власний вибір професії психолога.

3

ТЕМА 4. 
Психолог як 
особистість та 
професіонал.

С/р: Обрати постать відомого психолога, 
який зробив вагомий внесок в розвиток 
психології; ознайомитися з його життєвим 
та професійним шляхом; підготувати 
доповідь про біографію відомого психолога.

2

Інд./з: На основі аналізу біографічних 
матеріалів, описати шляхи саморозвитку та 
професійного самовдосконалення відомого 
психолога

3

ТЕМА 7. Наукове 
дослідження з 
психології: 
поняття, 
структура, етапи

С/р: Знайти класичні та сучасні приклади 
психологічних досліджень в різних галузях 
психології; підготувати доповідь на тему 
«Експерименти в психології».

3

Інд./з: На сайті НБУ імені В.І.Вернадського 
обрати автореферат дисертації кандидата 
або доктора психологічних наук на будь-яку 
зрозумілу та цікаву тему. Ознайомитися з

3



текстом автореферату. Зробити анотацію.
Інд./з: Переглянути з метою подальшого 
обговорення на семінарському занятті 
документальну стрічку «Я та інші» (про 
психологічні експерименти; рос.мовою): 
Шр§: //’̂ ^^.уоиїиЬе. сош/^а1сЬ?у= Ь¥е58Ь- 
3НМ.

3

ТЕМА 9.
Характеристика
діяльності
практичного
психолога

С/р: Переглянути відеоурок 
М.Грибанової як приклад психологічного 
просвітництва.

2

С/р: Ознайомитися з кваліфікаційними 
характеристиками практичного психолога 
(затверджена наказом Міністерства освіти і 
науки України від 28.12.2006 р. №864), 
головного психолога (затверджена наказом 
МВС України від 24.03.2006 р. №301), 
старшого психолога (затверджена наказом 
МВС України від 24.03.2006 р. №301), 
психолога (затверджена наказом МВС 
України від 24.03.2006 р. №301).

3

Інд./з: Творче завдання: скласти портрет/ 
професіограму практичного психолога, що 
працює в певній сфері (на вибір)

7

ТЕМА 10. Етичні 
принципи в 
роботі психолога

Інд./з: Творче завдання: на основі 
перегляду художніх стрічок, виявити 
основні порушення етичного кодексу 
психологів, що транслюють ЗМІ

3

Разом: 40

Додаткові бали нараховуються:

Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових балів 
для однієї форми 

роботи
Активна участь у дискусіях та пропонованих формах 
роботи на лекційних та семінарських заняттях; 
доповнення та запитання на лекційних та семінарських 
заняттях.

4

Дуже високий рівень виконання завдань, запропонованих 
для самостійної та індивідуальної роботи.

5

Додаткова науково-практична активність студента 
(написання під керівництвом викладача тез доповіді для 
участі у науково-практичній конференції; розробка 
невеличкого наукового дослідження та ін.).

10



Конспекти з питань, винесених на семінарські та 3
практичні заняття.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використанняяких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- мультимедійний проектор;
- екран для мультимедійного проектора зі штативом;
- ноутбук;
- програмне забезпечення для доступу до мережі Інтернет;
- програмне забезпечення МісгозойРо^егРоіп;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.1 до Робочої програми навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь молодший бакалавр 

Спеціальність 053 - «Психологія» 

на 2021/2022 навчальний рік
Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин). 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 1 Групи МБ-ПС-121

№ 
те

м
и 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 

(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна робота

С
ам

ос
ті

йн
а 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

І:«
X
ев
СО
Ни
ев
Л
К

1 2 3 4 5 6 7 8

1 семестр

1 Види та особливості психологічних 
знань.

10 4 2 2 - 6

2
Студент-психолог: особливості 
здобуття фахової освіти та початок 
професійного шляху.

8 2 2 6

3 Загальна характеристика психології як 
професії.

8 2 2 - - 6

4 Психолог як особистість та 
професіонал.

10 4 2 2 - 6

5 Характеристика психології як науки. 8 2 2 - 6

6 Професійний психолог як вчений- 
дослідник.

8 2 2 - 6

7 Наукове дослідження з психології: 
поняття, структура, етапи.

10 4 4 - 8



№ 
те

м
и 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 

(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна робота

Са
мо

ст
ій

на
 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

І:«Xев
СО
НиевЛ
К

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Викладацька діяльність психолога. 8 2 2 - 2

9 Характеристика діяльності практичного 
психолога.

12 6 2 4 - 8

1
0

Етичні принципи в роботі психолога. 8 2 2 - 6

Разом за семестр 90 30 14 16 - 60

Форма підсумкового контролю залік

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол 
№ 17 від 25.08. 2021 р.

Завідувач кафедри 
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



Додаток 1.3 до Робочої 
програми навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія
(назва ступеня вищої освіти) (шифр і назва)

на 2021/2022 навчальний рік 

Основні нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 
відновлення дії окремих положень Конституції України» № 1401-VIII від 
02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532).
2. Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу: 
Мр://ті.2ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%ВР% 
Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 1 %81 % 
20%Р0%ВГ%Р 1 %81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ%Р0%В3% 
Р 0% В 0.й оєх .р й і
3. Кваліфікаційна характеристика практичного психолога (затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. №864).
4. Кваліфікаційна характеристика головного психолога (затверджена 
наказом МВС України від 24.03.2006 р. №301).
5. Кваліфікаційна характеристика старшого психолога (затверджена наказом 
МВС України від 24.03.2006 р. №301).
6. Кваліфікаційна характеристика психолога (затверджена наказом МВС 
України від 24.03.2006 р. №301).
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2. Періг І.М. Вступ до спеціальності “Психологія” : навчально-методичний 
посібник для студентів спеціальності “Психологія”, “Практична психологія” /
І.М. Періг. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. -  63 с.
3. Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності:Навчальний 
посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 256 с.
4. Москальова А. С. Психологія: вступ до спеціальності: навч.-метод. посіб. / А. 
С. Москальова, О. В. Брюховецька. — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. -  216 
с.
5. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 
Підручник. -  К.: Либідь, 2006. -  С. 18-58.
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Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Бочелюк В. Й. Психологія: вступ до спеціальності: навч. посібник / В. Й. 
Бочелюк, В. В. Зарицька. -  К.: Центр учбової літератури, 2007. -  288 с.
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основи розвитку особистості: монографія / за заг.ред. В.Й. Бочелюка. -  
Запоріжжя: Просвіта, 2017. -  С. 85-110.
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Франка, 2013. -  406 с.
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майбутніх психологів та соціальних працівників / Т.О. Бородулькіна // 
Психолінгвістика: зб.наук.праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
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Хмельницький: ПП «СКД», 2012. -  Вип.9. -  С. 25-31.
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6. Бородулькіна Т.О. Психолог та клієнт в психосемантичному просторі 
образу професії майбутніх психологів // Психолінгвістика: зб.наук.праць ДВНЗ 
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діагностики та формування образу професії (на прикладі студентів-психологів 
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10. Бородулькіна Т.О. Особливості уявлень про робочий день у майбутніх 
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11. Бородулькіна Т.О. Метод використання метафори в процесі розвитку та 
корекції образу професії // Актуальні проблеми психології. Том 3: 
Консультативна психологія і психотерапія: Зб.наукових праць Інституту 
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Інтернет-ресурси:

1. Електронні матеріали з дисципліни «Вступ до спеціальності»: 
1ійр5:/Мгіуе.доод1е.сотМпуе/їоМег5/0В5іКтЦіКГахУМОГ1і22Г5сі04МГк?ге5оигс 
екеу=0-2ІкТУ25дЬ2І2ЬЦ2УгЬНЬ5А&и5Р=5Ьагіп£
2. Автореферати дисертацій в НБУ імені В.І.Вернадського: Ир://ігЬі8- 
пЬиу.§оу.иа/с§і-
Ьіп/ігЬі§64г_81/с§іігЬІ8_64.ехе?С21 СОМ=Р&І2ШВК=АКБ_ЕХ&Р2 Ш ВК=АКБ 
&821РМТ=&821АЬЬ=&221 ГО=
3. Документальна стрічка «Я та інші» (про психологічні експерименти; 
рос.мовою): 1Шр8://\у\у\у. уо иїиЬе.сот/шаїсЬ?у= ЬУе58Ь-3НМ
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