
Назва дисципліни  І-053-1-3 Етика психолого-педагогічної  роботи 

Рекомендується для галузі знань (спеціальності, 

освітньої програми) 
053 Психологія,  016-Спеціальна освіта 

Кафедра  Педагогічної та вікової психології 

П.І.П. НПП (за можливості) Черепєхіна Ольга Анатоліївна 

Рівень ВО  Перший бакалаврський 

Курс (на якому буде викладатись)  2-3 курс, осінній семестр 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку вивчення дисципліни 

Знання, вміння, компетенції, що одержано при вивченні 

дисциплін «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності». 

 

Що буде вивчатися 

Основною метою є засвоєння психологічних знань з теорії етики 

професійної діяльності психолога,  етичних засад психолого-

педагогічної практики, етичних спокус у роботі психолога і 

педагога та засобів їх подолання, етичні стандарти психологів 

різних країн та ін. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях 

життя, освіти й охорони здоров’я, виключення випадків 

дискредитації психології вимагає введення в практику етичних 

принципів і правил роботи психолога. Це означає, що сьогодні 

рівень професіоналізму психолога й педагога визначається не 

тільки його теоретичними знаннями, методологічною і 

методичною підготовкою, а й здатністю будувати свою 

діяльність з урахуванням етичних норм в умовах цифровізації.  

Чому можна навчитися (результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець має знати: 

- основні принципи етичних кодексів психологів України та 

інших країн; 

- концептуальні положення професійної етики  

психолога та умови застосування етичних правил у своїй 

практиці; 

- етичні стандарти психологів-користувачів психодіагностичних 

методик; 

- етичні правила психологічного консультування; 

- модель професійної діяльності практичного психолога з 

урахуванням етичних правил; 

- етичні проблеми професійного  самовизначення психолога;  

- етичні кодекси галузевих психологів. 

Підготовлений фахівець повинен вміти: 

- гнучко застосовувати знання щодо етичних правил психолога у 

своїй практиці; 

- на основі наявного рівня володіння заннями про етичні кодекси 

психологів планувати свою професійну діяльність ефективно. 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 Здійснення цілеспрямованого та послідовного керування 

власною професійною діяльністю на засадах етики професії 

психолога, оптимізація вирішення поточних проблем у ситуаціях 

професійного спілкування та ін 

Інформаційне забезпечення  Електроні джерела, електроні ресурси, посібник до курсу 

Види навчальних занять (лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні заняття тощо) 
 Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю  Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  60 

Мінімальна кількість здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін) 
 

Декан факультету             _____________  Дмитро ВОЛКОВ  


