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Передмова
Інтеграція української системи вищої освіти у європейський
простір зумовлює необхідність не лише удосконалення змісту навчальних дисциплін, а й пошуку та розробки нових педагогічних
технологій навчання, які б стимулювали пізнавальну активність
студентів, орієнтували їх на позааудиторну самостійну роботу.
Організація навчального процесу, при якій особливий наголос робиться на самостійній роботі студентів, як свідчить світова практика підготовки фахівців з вищою освітою, вимагає, з одного боку,
відмови від класичної системи університетської підготовки, коли
викладач транслює студентам певний обсяг знань з тієї чи іншої
дисципліни і проводить екзамен, а з іншого – якомога кращого забезпечення студентів якісною навчально-методичною літературою
з кожної з дисциплін навчального плану підготовки фахівця у певній галузі.
Цей навчальний посібник адресовано студентам, які навчаються за спеціальностями „Психолог” та „Практичний психолог
закладів освіти”, а також викладачам дисциплін психологічного
професійно орієнтованого циклу. Найбільше матеріали цього посібника можуть знадобитися студентам під час вивчення дисцип
ліни „Введення у професію”, яку внесено до навчальних планів
підготовки майбутніх психологів та практичних психологів як
обов’язкову. Автор навчального посібника сподівається, що вміщені в ньому матеріали добре слугуватимуть студентам у процесі
самостійної роботи над засвоєнням цієї нормативної навчальної
дисципліни.
Створюючи навчальний посібник, автор намагалася напов
нити його змістом, який би якомога краще знайомив студентівпершокурсників із їхньою майбутньою професією, розвивав їхнє
уявлення про практичну психологію як сферу професійної діяльності, про основні види діяльності психолога, зміст роботи практичного психолога у різних сферах, його права та обов’язки. У посібнику коротко розкрито питання історії становлення практичної
психології як однієї із галузей професійної діяльності людини.
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Один із розділів посібника містить матеріал, який знайомить
студентів із професійними та особистісними якостями психолога,
володіння якими забезпечує успішність його професійної діяльності. У посібнику значну увагу приділено розкриттю особливостей діяльності психологічної служби у закладах освіти, історії її
становлення та розвитку в Україні та за кордоном. Розкрито зміст,
завдання і форми роботи шкільного психолога та психолога дошкільного навчального закладу, а також особливості його діяльності в інших сферах.
Нормативно-правові документи, вміщені у додатках, на думку
автора посібника, не лише сприятимуть збагаченню уявлень студентів щодо змісту та особливостей професійної діяльності практичного психолога, а й формуватимуть у них почуття суспільної
значущості обраної ними професії.
До кожного розділу навчального посібника подано список використаної та рекомендованої літератури, яка може слугувати студентам під час самостійної роботи. Короткий термінологічний
словник, вміщений у навчальному посібнику, допоможе студентам
у засвоєнні понятійного апарату психологічної науки.

