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Рівень вищої освіти(перший 

(бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо-

науковий) 

перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

альтернативного переліку 

Семестр (осінній/весняний) осінній 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/загальнакількістьго

дин 

4 кредити/120 годин  

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Вивчення правових основ професійної діяльності практичного 

психолога. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння студентами системою знань про конституційні засади 

правового регулювання діяльності практичних психологів в 

Україні та джерела законодавства, формування у студентів 

компетентностей застосовувати нормативно-правові джерела у 

професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування сукупності узагальнених знань про систему та 

особливості законодавчого регулювання професійної діяльності 

практичного психолога в Україні; засвоєння студентами знань про 

правовий статус практичного психолога;виявлення соціально 

відповідальної та свідомої поведінки; слідування гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності; дотримання етичних принципів професійної діяльності 

практичного психолога. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують 

працю психолога у різних сферах практичної діяльностіта їх 

застосування на практиці; реалізація своїх прав і обов’язків як 

члена суспільства, усвідомленняцінностей громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідності його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; дотримання норм професійної етики; 

застосування понятійного апарату дисципліни. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:Вступ до курсу «Правові основи практичної 

психології». Правові умови розвиткупрактичної 

психології.Міжнародні та регіональні документи про права 

людини. Основні законодавчі акти України про соціально-

психологічну  службу. Етичний кодекс психолога. Права й 

обов’язки психологаурізних сферах практичної діяльності. 

Кримінальна відповідальність за порушення норм професійної 

діяльності. 

Види занять: лекції (17 год.), практичні заняття (34год.), 

консультації. 

Методи навчання: навчальна дискусія, тестування. 

Форми навчання: денна (очна), дистанційна. 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ                  

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 



 
 

 

 

Пререквізити Знання зівступу до спеціальності, історії української державності 

та культури, філософії сучасного суспільства, правознавства. 

Постреквізити Знання з курсу можуть бути використані під час вивчення  

дисциплін «Психологічна служба в системі освіти», «Соціальна 

психологія», «Соціальна психологія управління», «Основи 

психологічного консультування», «Політична та юридична 

психологія», «Психологічна допомога в кризових ситуаціях», 

«Психологічні основи професійної орієнтації». 

Інформаційне забезпечення 

з фонду тарепозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: вступ до 

спеціальності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 

256 с.  

2. Нормативно-правові документи, що регламентують працю 

психолога у різних сферах практичної діяльності: навч.-метод. 

посіб. / К.А. Андроннікова, О.Л. Луценко. Харків : ХНУ імені            

В.Н. Каразіна, 2015. 68 с. 

3. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелева Н.В. Основи практичної 

психології. Київ : Либідь, 1999. 533 с. 

4. Приходько Ю.О. Практична психологія: введення у професію: 

навч.-метод. посіб. Київ : Каравела, 2016. 248 с. 

5. База даних «Законодавство України». 

URL:http://www.zakon.rada.gov.ua. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього 

процесу,Навчальна лабораторія новітніх технологій, навчальна 

аудиторія, ноутбук, мультимедійний проєктор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Теорії та історії держави і права 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ПІБГоловко Світлана Григорівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл 

викладача:http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11504Тел.: 

406-79-14, 063 23 55 764 

E-mail: svitlana.holovko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:1.455 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в можливості 

оволодіння знаннями щодо нормативно-правового забезпечення 

діяльностіпрактичного психолога. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MzA2Nzc2NzQ1MTkwfudbkfe 
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