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Навчальний курс «Етичні засади діяльності психолога» займає важливе
Короткий опис
місце в становленні і розвитку професійної культури здобувачів вищої
навчальної
освіти - психологів. Він пояснює та обґрунтовує роль моральних
дисципліни
цінностей і психологічних регулятивів в житті людини і суспільства, дає
практичні рекомендації нормативного регулювання суспільних відносин.
Значення курсу обумовлено зростаючими вимогами до формування
гуманістичних ідеалів і переконань, підвищення ролі моральних засад у
професійній діяльності працівників соціономічних професій.
Основна мета навчального курсу – оволодіння студентами в теорії і на
практиці головними етичними принципами роботи психолога в різних
сферах діяльності; формування високоморальної особистості, що володіє
психологічними навичками конструктивного спілкування.
Мета
Досягненню даної мети служать наступні завдання:
навчальної 1) засвоєння основ психологічно грамотного спілкування з людьми, зокрема
дисципліни в рамках здійснення психологічної практики;
2) глибоке осмислення і застосування в професійній діяльності «Етичного
кодексу психолога»;
3) володіння професійним етикетом психолога та свідоме його виконання.
Мова
викладання

Українська

Навчальне навантаження

Лекції,
год.

Практичні заняття,
год.

Самостійна
робота, год.

Загальна
кількість
год.

Денна форма

20

24

46

90

Заочна форма

6

4

80

90

Зв’язок з програмними результатами навчання
Шифр
програм
ного РН

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:

ПРНА02 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку
ПРНА03 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям.
ПРНК05 Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових
завдань
ПРНА01 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПРНА04 Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за
потреби визначати зміст запиту до супервізії
ПРН304

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

ПРНК04

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.

ПРНУ05

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких
дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор,
тренінгів, тощо, відповідно до запиту.

ПРНК03 Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості.

Символ
ПРН
ПРНА02
ПРНА03
ПРНК05
ПРНА01
ПРНК04

Результати
навчання
Після успішного завершення курсу Методи викладання і Методи оцінювання
цієї навчальної програми здобувач
навчання
досягнення ПРН
вищої освіти буде:
Визначати основні властивості
особистості, психологічні механізми
детермінації її поведінки,
використовуючи етичні категорії та
принципи

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

ПРНК05
ПРНА03
ПРНА04
ПРН304
ПРНК03
ПРНК04
ПРНА01
ПРН304
ПРНА04
ПРНУ05
ПРНК04
ПРНК03
ПРН304
ПРНК05
ПРНА01
ПРНА 03
ПРНА 02
ПРН304
ПРНА03
ПРНК05
ПРНУ05
ПРН304
ПРНА04
ПРНА03
ПРНК05
ПРНУ05
ПРНК03

Визначати морально-етичні вимоги до
професії практичного психолога та і
дотримуватись їх під час професійної
діяльності

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Дотримуватись
етичних
стратегій
професійного втручання, враховувати
індивідуальність,
неповторність,
внутрішній потенціал особистості при
здійснення
психологічного
консультування та психокорекції

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Дотримуватись етичних вимог
проведення
психотерапії
психологічного тренінгу

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Перевірка
самостійної роботи,
усне опитування

Орієнтуватися у різноманітних теоріях
щодо готовності практичного психолога
до професійної діяльності, знати і
використовувати обов'язки і права
практичного психолога, вимоги до
професійної етики
Здатним дотримуватись етичних засад
професійного спілкування психолога та
здійснення психодіагностики

до
та

Зміст
навчання
Тема за п/п

Тема 1.

Назва теми
Вступ до предмету «Етичні засади
діяльності психолога»

Морально-етичні вимоги до професії
практичного психолога.

Тема 2.
Особистісна готовність практичного
психолога до професійної діяльності

Тема 3.

Тема 4.
Тема 5.

Обов'язки і права практичного психолога.
Професійна етика

Етика спілкування у роботі практичного
психолога

Посилання на
ПРН модуля
ПРНА02
ПРНА03
ПРНА01
ПРНК04
ПРНА02
ПРНА03
ПРНК05
ПРНА01
ПРНК04
ПРНК04
ПРНА01
ПРН304
ПРНУ05
ПРНА04
ПРНК04
ПРНА01
ПРН304
ПРНА04
ПРНК04

Л/ПЗ/СРЗ, (год., форма
навчання (ф/н))
2/2/4 (денна ф/н)
2/2/8 (заочна ф/н)
2/2/4 (денна ф/н)
2/2/8 (заочна ф/н)

2/4/6 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/4 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/4 (денна ф/н)

Етичні засади здійснення
психодіагностики

Тема 6.

Тема 7.

Етичні засади здійснення психологічного
консультування

Тема 8.
Етичні засади психокорекційного
напрямку роботи психолога

Тема 9.
Етичні засади здійснення психотерапії

Тема 10
Етичні вимоги до проведення
психологічного тренінгу

Список
основної
літератури

ПРНК03
ПРН304
ПРНК05
ПРНА01
ПРНК04
ПРНК03
ПРН304
ПРНК05
ПРНА01
ПРНА 03
ПРНА 02
ПРН304
ПРНА03
ПРНК05
ПРНА 03
ПРНА 02
ПРН304
ПРНА03
ПРНК05
ПРН304
ПРНА04
ПРНА03
ПРНК05
ПРНУ05
ПРНК03
ПРНА02
ПРН304
ПРНА04
ПРНА03
ПРНК05
ПРНУ05
ПРНК03

0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/4 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/6 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/6 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/2/4 (денна ф/н)
0/0/8 (заочна ф/н)

2/4/4 (денна ф/н)
2/0/8 (заочна ф/н)
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[Електронний
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Режим
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доступа: http://psychologylib.ru/books/index.shtml – Назва з екрану.
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доступу: https://www.koob.ru/practic_psychology/ – Назва з екрану.
4. «Психея»
[Електронний
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Режим
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http://www.psycheya.ru – Назва з екрану.
5. Психологическая библиотека ВООКАР [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.bookap.info/ – Назва з екрану.
6. Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия
развитию психической культуры PSYLIB = Самопознание и саморазвитие
[Електронний ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ – Назва з
екрану
7. Колтунович. Т.А Етичний кодекс психолога. 2007. [Електронний
ресурс]
- Режим
доступа:
http://medbib.in.ua/etichniy-kodekspsihologa654.html

Дотримання
вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в
НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання
%

Вид оцінювання
Поточний контроль, разом, у т.ч.:

50



доповіді та повідомлення на семінарах

25



виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів,
контрольних робіт

15



опитування на семінарських заняттях

10

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:

50



письмова компонента

25



усна компонента

25
Шкала оцінювання

Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

B
C

82-89
75-81

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx
F

35-59
1-34

Відмінно
Добре
Добре

Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Вимоги викладача:
вимоги до
відвідування занять

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє
ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів
та доповідей за темами навчальної дисципліни. Написання курсової
роботи.

