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ЗМІСТ НМК 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик;  

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти  

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Результати навчання 

І. Цикл професійних компетентностей 

41 

Дитяча психологія 

3 

Здатність визначати 

готовність дитини до 

навчання у школі та 

побудову на цій основі 

корекційно-розвивальних 

програм індивідуального 

розвитку та визначення 

найбільш оптимальної 

навчальної програми;  

адаптацію дитини до 

навчання, нового шкільного 

колективу, формування 

навичок навчальної 

діяльності та самоконтролю.  

Уміння створювати 

формування довільності 

психічних процесів, само-

контролю, навичок 

самостійної учбової 

діяльності;  

Навички раннього 

виявлення здібностей, 

інтересів і нахилів дитини 

та побудови на цій основі 

позакласної та позашкільної 

роботи; 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Практична 

психологія» складена Бабаян Ю.О. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 6.010102 Початкова освіта.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, дошкільна педагогіка, загальна 

психологія, вікова психологія, педагогічна психологія.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – підготовка кваліфікованих спеціалістів, які можуть 

здійснювати практичну психологічну роботу. Даний курс дозволяє студентам 

узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, 

навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації 

психологічної служби в закладах освіти різного рівня. 

Основними завданнями курсу є: засвоєння знань та набуття навичок з 

використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ; формування 

у студентів системи психологічних знань щодо особливостей супроводу 

діяльності освітніх закладів,  визначення змістової специфіки кожного з етапів 

професійного супроводу діяльності; ознайомлення студентів із основними 

психодіагностичними, психокорекційними та профілактичними методами, що 

застосовуються в діяльності фахівця психологічної служби.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських, довірчих стосунків; 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 
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- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 

- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 

- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших школярів; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Організація  психологічної служби в закладах освіти. 

ТЕМА 1. Структура та основні проблеми практичної психології 

Поняття про людський фактор та людські ресурси. Значення проблеми 

людського фактору та людських ресурсів для сучасного суспільного розвитку. 

Місце психології в активізації людського фактора. 
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Практична психологія. Прикладна психологія. Наукова психологія. їх 

взаємозв'язок та методологічні основи: Поняття психологічної технології. 

Побутова психологія, її співвідношення із практичною психологією. 

Перспективи розвитку прикладної і практичної психології. Національна 

система соціально-психологічної служби України. 

Тема 2. Психологічна служба: мета, завдання, функції та цілі. 

 Створення психологічної служби в Україні. Структура психологічної 

служби, її складові. Багаторівнева структура психологічної служби. 

Практичний психолог в службі. Психодіагностична, психоконсультативна, 

психокорекційна та психопрофілактична функції психологічної служби. 

Тема 3. Діагностика професійно важливих якостей практичного 

психолога 

Визначення професійної спрямованості особистості. Професійна 

мотивація обрання фаху психолога. Особистісні чинники професійної 

діяльності. Визначення професійних здібностей психолога. Діагностика 

соціально-перцептивних здібностей психолога. Експрес-діагностика емпатії. 

 

Кредит 2. Особистість психолога як суб’єкта психологічної служби та 

організація його роботи 

Тема 1. Характеристика професії практичного психолога. 

 Практичний психолог як професія. Кваліфікаційні характеристики і 

вимоги до практичного психолога в закладах освіти. Обов'язки і права 

практичного психолога. Етичний кодекс в роботі психологічної служби. Сфери 

діяльності, що регламентуються нормами етичного кодексу. Основні 

нормативно-законодавчі документи в роботі психологічної служби. Принципи 

роботи практичного психолога. Документація в роботі працівника 

психологічної служби.  

Тема 2. Особистість практичного психолога. 

Професійні якості та здібності практичного психолога у порівнянні з 

психологом-дослідником. Критерії професійної придатності практичного пси-
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холога. Модель особистості практичного психолога. Поняття «соціальний 

інтелект», його значення у забезпеченні посадових обов'язків практичного 

психолога. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність 

практикуючого психолога. Можливості діагностики та шляхи формування і 

розвитку професійно важливих якостей практичного психолога. 

Тема 3. Формування якостей, професійно важливих для практичного 

психолога 

Формування цілеспрямованості та навичок планування. Розвиток 

професійних навичок слухання і розуміння партнера. Професійні навички 

поведінки в емоційно напружених ситуаціях. Формування навичок співпраці, 

роботи у групі. 

 

Кредит 3. Основні види діяльності психолога в системі освіти 

України. 

 Тема 1. Психологічна діагностика  

Перспективні та актуальні цілі діяльності практичного психолога. 

Завдання, пов’язані з вирішенням зазначених цілей. Основні види діяльності 

практичного психолога. Професійне оволодіння діагностичними методами. 

Етапи психодіагностичного процесу. Оцінка психології особистості учасників 

навчально-виховного процесу освітнього закладу. Основні діагностичні схеми. 

Тема 2. Психологічна  корекція і психологічне консультування 

Консультативна робота з педагогами та батьками. Оволодіння 

психокорекційними прийомами. Проведення групових та індивідуальних 

занять. Організація психопрофілактичної роботи для своєчасного виявлення та 

усунення факторів, які можуть привести до відхилення від нормального 

психічного розвитку. 

Тема 3. Просвітницько-пропагандистська і профілактична робота 

Завдання  просвітницької  роботи. Основні форми просвітницької 

діяльності. Основні моменти просвітницької роботи. Форми просвітницької 

діяльності шкільної психологічної служби.  Найважливіші напрямками 
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психопрофілактичної роботи: профілактика стресових і постстресових станів; 

попередження виникнення надмірної психологічної напруги; робота з 

попередження, відхилень у психічному розвитку дитини, які пов’язані з 

сімейними проблемами; профілактика порушень у психічному та 

особистісному розвитку вихованців; профілактика девіантної поведінки молоді. 

  

Кредит 4. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного закладу 

Тема 1. Специфіка діагностичної та розвивальної роботи  з  

дошкільниками. 

 Практичний  психолог  у   дошкільному   закладі.  Основні напрямки 

роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку. Специфіка 

діагностичної роботи  на різних вікових етапах  розвитку  дошкільників.  

Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційно-

розвивальних занять з дошкільниками. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до З 

років. Розвиваюча робота з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку. 

Розвиваюча робота з дітьми старшого дошкільного віку.    

Тема 2. Напрямки та форми консультативної та корекційної роботи 

Напрямки  та форми превентивної та консультативної роботи 

практикуючого психолога з батьками, вихователями з питань проблемної 

поведінки дошкільника. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній 

комісії. Програми психокорекційної допомоги дітям із порушеннями    

емоційної    сфери,    дитячої    гіперактивності, агресивності, асоціальності.      

Відставання у психічному розвитку, причини відставань та засоби їх корекції.   

Види    та    основні    характеристики документації практикуючого 

психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. Кабінет 

психологічного розвантаження в дитячому садку.  

Кредит 5. Шкільна психологічна служба  

Тема 1. Діяльність психологічної служби в початковій школі 

Особливості психічного розвитку молодшого школяра та завдання 

діяльності психологічної служби в початковій школі. Допомога психолога у 
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формуванні навчальної діяльності. Профілактика труднощів у навчанні. 

Розвивально-корекційна робота з молодшими школярами. 

Тема 2. Технології психологічної роботи з підлітками  

Підлітковий вік. Особливості психічного розвитку. Специфіка навчальної 

діяльності в цей період. Завдання та зміст психологічної профілактики. 

Проблеми самооцінки у підлітковому віці. Акцентуації характеру як вид роботи 

психолога з підлітками. Внутрішні конфлікти підлітків: психодіагностика та 

корекція. Проблеми міжособистісного спілкування у підлітковому віці.   

Тема 3. Технології психологічної роботи з учнями раннього 

юнацького віку 

Рання юність. Особливості психічного розвитку періоду ранньої юності. 

Характеристика основних проблем міжособистісної взаємодії юнацтва 

(конфлікти, боротьба за лідерство тощо). Цілепокладання та професійне 

самовизначення. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. Психологічна 

підтримка процесу становлення особистої ідентичності юнаків та дівчат як 

напрямок діяльності психолога в освіті.  

Кредит 6.    Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як 

напрями діяльності психологічної служби в системі освіти. 

   Тема 1. Психологічна робота з сім'ями учнів різного віку  

Основні концепції психологічної роботи з батьками учнів. Діагностичні 

засоби вивчення особливостей сімейного виховання учнів. Методики 

психологічної допомоги батькам учнів. Психологічна підтримка дитини: 

практичні рекомендації. Розвиток ефективного стилю спілкування з дитиною. 

Рефлексивне слухання. Мистецтво побудови повідомлення із застосуванням 

методу рефлексивного слухання. Деякі стратегії подолання конфліктів між 

дітьми та дорослими.   

Тема 2. Робота з педагогічним колективом  

Оцінка професійної діяльності викладача. Психологічні вимоги до 

особистості педагога. Психологічний портрет педагога: позитивні та негативні 

аспекти. Особисті якості викладача, які вимагають психологічної корекції. 
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Експертиза професійної компетентності педагога. Психологічні особливості 

педагогічного колективу. Оцінка психологічного клімату у педагогічному 

колективі. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення. 

Індивідуальний стиль викладацької діяльності: психологічна допомога у 

становленні та корекції.   

 

3. Рекомендована література 

Основна література 

1. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: навч. посібн. / 

Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О. – 4-те вид. – К.: Каравела, 

2011. – 280 с. 

2. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

3. Панок В.Г. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник / 

В.Г.Панок. – Камянець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

4. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

5. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова. 

— М.: Академия, 1995. – 237 с. 

2. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

4. Глуханюк Н.С. Практикум по общей психологии / Глуханюк Н.С., 

Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. – 

224 с. 
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5. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы 

психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. 

ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анцыферова. — М.: Наука, 1989. — С.255-269. 

6. Документація психолога / [Упорядник Т. Гончаренко]. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

8. Кузьменко   В.І.   Зміст   та   організація   роботи   психолога   в 

дошкільному закладі / В.І. Кузьменко. - К.: Лібра, 1999. – 168 с. 

9. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6. 

10.  Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

11. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

12. Основы психологии. Практикум / [ред.-сост. Л.Д.Столяренко]. – 

Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – 576 с.  

13. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / 

В.Г.Панок // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2. 

14. Положення про психологічну службу системи освіти України // 

Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С. 18 – 24. 

15.  Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

16. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

17.  Профессиональное консультирование. Профориентация / [под ред. 

В.Хохликова]. - М., 2000. – 212 с. 
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18.   Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: навч. 

посібник / Ю.О. Приходько. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2012. – 248 с. 

19. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / 

[Укладач В.М. Федорчук]. — Кам’янець-Подільський, 1996. – 178 с. 

20.  Работа психолога в начальной школе / [под ред. М.Р.Битяновой]. - М.: 

Совершенство, 1998. – 352 с. 

21.    Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2 кн / Е.Н. Рогов. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. - Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. –  С. 154-270. 

22.  Чиркова Т. И. Психологическая служба в детском саду / Т.И.Чиркова. 

- М.: Академия, 1998. – 262 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2. http://lib.kture.kharkov.ua/ 

3. http://pidruchniki.ws 

4. http://studentam.net.ua/ 

5. http://www.psy-science.com.ua/PsInsUa.html 

6. http://www.social-science.com.ua/jornal_content/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування. 

http://chitalka.info/
http://lib.kture.kharkov.ua/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/
http://www.psy-science.com.ua/PsInsUa.html
http://www.social-science.com.ua/jornal_content/
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна 

освіта»  
(шифр і назва) 

Варіативна 

 

Напрям підготовки 

6.010102 «Початкова 

освіта»  

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання «Розробка 

корекційного 

заняття» 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Психологія. 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

5-й,6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,2 семестр 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

20 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

120 год. 

 

Вид контролю – залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  180 год:  60 год – аудиторні заняття, 120 год. 

– самостійна робота (33% / 67%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчального  курсу «Практична психологія» є 

підготовка кваліфікованих спеціалістів, які можуть здійснювати практичну 

психологічну роботу. Мета навчання полягає в засвоєнні знань та набутті 

навичок з використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ та 

формуванні у студентів системи психологічних знань щодо особливостей 

супроводу діяльності освітніх закладів,  визначення змістової специфіки 

кожного з етапів професійного супроводу діяльності; ознайомлення студентів із 

основними психодіагностичними, психокорекційними та профілактичними 

методами, що застосовуються в діяльності фахівця психологічної служби. 

Даний курс дозволяє студентам узагальнити теоретичні та практичні знання з 

різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з 

метою ефективної організації психологічної служби в закладах освіти різного 

рівня. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських, довірчих стосунків; 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 

- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 
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інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 

- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших школярів; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Організація  психологічної служби в закладах освіти. 

ТЕМА 1. Структура та основні проблеми практичної психології 

Поняття про людський фактор та людські ресурси. Значення проблеми 

людського фактору та людських ресурсів для сучасного суспільного розвитку. 

Місце психології в активізації людського фактора. 

Практична психологія. Прикладна психологія. Наукова психологія. їх 

взаємозв'язок та методологічні основи: Поняття психологічної технології. 

Побутова психологія, її співвідношення із практичною психологією. 

Перспективи розвитку прикладної і практичної психології. Національна 

система соціально-психологічної служби України. 

Тема 2. Психологічна служба: мета, завдання, функції та цілі. 

 Створення психологічної служби в Україні. Структура психологічної 

служби, її складові. Багаторівнева структура психологічної служби. 

Практичний психолог в службі. Психодіагностична, психоконсультативна, 

психокорекційна та психопрофілактична функції психологічної служби. 

Тема 3. Діагностика професійно важливих якостей практичного 

психолога 

Визначення професійної спрямованості особистості. Професійна 

мотивація обрання фаху психолога. Особистісні чинники професійної 

діяльності. Визначення професійних здібностей психолога. Діагностика 

соціально-перцептивних здібностей психолога. Експрес-діагностика емпатії. 

 

Кредит 2. Особистість психолога як суб’єкта психологічної служби та 

організація його роботи 

Тема 1. Характеристика професії практичного психолога. 

 Практичний психолог як професія. Кваліфікаційні характеристики і 

вимоги до практичного психолога в закладах освіти. Обов'язки і права 

практичного психолога. Етичний кодекс в роботі психологічної служби. Сфери 

діяльності, що регламентуються нормами етичного кодексу. Основні 
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нормативно-законодавчі документи в роботі психологічної служби. Принципи 

роботи практичного психолога. Документація в роботі працівника 

психологічної служби.  

Тема 2. Особистість практичного психолога. 

Професійні якості та здібності практичного психолога у порівнянні з 

психологом-дослідником. Критерії професійної придатності практичного пси-

холога. Модель особистості практичного психолога. Поняття «соціальний 

інтелект», його значення у забезпеченні посадових обов'язків практичного 

психолога. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність 

практикуючого психолога. Можливості діагностики та шляхи формування і 

розвитку професійно важливих якостей практичного психолога. 

Тема 3. Формування якостей, професійно важливих для практичного 

психолога 

Формування цілеспрямованості та навичок планування. Розвиток 

професійних навичок слухання і розуміння партнера. Професійні навички 

поведінки в емоційно напружених ситуаціях. Формування навичок співпраці, 

роботи у групі. 

 

Кредит 3. Основні види діяльності психолога в системі освіти 

України. 

 Тема 1. Психологічна діагностика  

Перспективні та актуальні цілі діяльності практичного психолога. 

Завдання, пов’язані з вирішенням зазначених цілей. Основні види діяльності 

практичного психолога. Професійне оволодіння діагностичними методами. 

Етапи психодіагностичного процесу. Оцінка психології особистості учасників 

навчально-виховного процесу освітнього закладу. Основні діагностичні схеми. 

Тема 2. Психологічна  корекція і психологічне консультування 

Консультативна робота з педагогами та батьками. Оволодіння 

психокорекційними прийомами. Проведення групових та індивідуальних 

занять. Організація психопрофілактичної роботи для своєчасного виявлення та 
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усунення факторів, які можуть привести до відхилення від нормального 

психічного розвитку. 

Тема 3. Просвітницько-пропагандистська і профілактична робота 

Завдання  просвітницької  роботи. Основні форми просвітницької 

діяльності. Основні моменти просвітницької роботи. Форми просвітницької 

діяльності шкільної психологічної служби.  Найважливіші напрямками 

психопрофілактичної роботи: профілактика стресових і постстресових станів; 

попередження виникнення надмірної психологічної напруги; робота з 

попередження, відхилень у психічному розвитку дитини, які пов’язані з 

сімейними проблемами; профілактика порушень у психічному та 

особистісному розвитку вихованців; профілактика девіантної поведінки молоді. 

  

Кредит 4. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного закладу 

Тема 1. Специфіка діагностичної та розвивальної роботи  з  

дошкільниками. 

 Практичний  психолог  у   дошкільному   закладі.  Основні напрямки 

роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку. Специфіка 

діагностичної роботи  на різних вікових етапах  розвитку  дошкільників.  

Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційно-

розвивальних занять з дошкільниками. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до З 

років. Розвиваюча робота з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку. 

Розвиваюча робота з дітьми старшого дошкільного віку.    

Тема 2. Напрямки та форми консультативної та корекційної роботи 

Напрямки  та форми превентивної та консультативної роботи 

практикуючого психолога з батьками, вихователями з питань проблемної 

поведінки дошкільника. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній 

комісії. Програми психокорекційної допомоги дітям із порушеннями    

емоційної    сфери,    дитячої    гіперактивності, агресивності, асоціальності.      

Відставання у психічному розвитку, причини відставань та засоби їх корекції.   
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Види    та    основні    характеристики документації практикуючого 

психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. Кабінет 

психологічного розвантаження в дитячому садку.  

 

Кредит 5. Шкільна психологічна служба  

Тема 1. Діяльність психологічної служби в початковій школі 

Особливості психічного розвитку молодшого школяра та завдання 

діяльності психологічної служби в початковій школі. Допомога психолога у 

формуванні навчальної діяльності. Профілактика труднощів у навчанні. 

Розвивально-корекційна робота з молодшими школярами. 

Тема 2. Технології психологічної роботи з підлітками  

Підлітковий вік. Особливості психічного розвитку. Специфіка навчальної 

діяльності в цей період. Завдання та зміст психологічної профілактики. 

Проблеми самооцінки у підлітковому віці. Акцентуації характеру як вид роботи 

психолога з підлітками. Внутрішні конфлікти підлітків: психодіагностика та 

корекція. Проблеми міжособистісного спілкування у підлітковому віці.   

Тема 3. Технології психологічної роботи з учнями раннього 

юнацького віку 

Рання юність. Особливості психічного розвитку періоду ранньої юності. 

Характеристика основних проблем міжособистісної взаємодії юнацтва 

(конфлікти, боротьба за лідерство тощо). Цілепокладання та професійне 

самовизначення. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. Психологічна 

підтримка процесу становлення особистої ідентичності юнаків та дівчат як 

напрямок діяльності психолога в освіті.  

 

Кредит 6.    Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як 

напрями діяльності психологічної служби в системі освіти. 

   Тема 1. Психологічна робота з сім'ями учнів різного віку  

Основні концепції психологічної роботи з батьками учнів. Діагностичні 

засоби вивчення особливостей сімейного виховання учнів. Методики 
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психологічної допомоги батькам учнів. Психологічна підтримка дитини: 

практичні рекомендації. Розвиток ефективного стилю спілкування з дитиною. 

Рефлексивне слухання. Мистецтво побудови повідомлення із застосуванням 

методу рефлексивного слухання. Деякі стратегії подолання конфліктів між 

дітьми та дорослими.   

 

Тема 2. Робота з педагогічним колективом  

Оцінка професійної діяльності викладача. Психологічні вимоги до 

особистості педагога. Психологічний портрет педагога: позитивні та негативні 

аспекти. Особисті якості викладача, які вимагають психологічної корекції. 

Експертиза професійної компетентності педагога. Психологічні особливості 

педагогічного колективу. Оцінка психологічного клімату у педагогічному 

колективі. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення. 

Індивідуальний стиль викладацької діяльності: психологічна допомога у 

становленні та корекції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Практична психологія як галузь знань 

Тема 1. Структура та основні проблеми 

практичної психології 

12 2 2   8 

Тема 2. Психологічна служба: мета, 

завдання, функції та цілі 

10 2 2   6 

Тема 3. Зміст роботи практичного 

психолога. Адаптація до професійної 

діяльності.  

8  2   6 

Разом за кредитом 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Особистість практичного психолога та організація його 

роботи 

Тема 1. Характеристика професії 

практичного психолога 

10 2 2   6 

Тема 2. Особистість практичного 

психолога. 

8  2   6 

Тема 3. Діагностика професійно 

важливих якостей практичного 

психолога 

6  2   4 

Тема 4. Формування якостей, 

професійно важливих для практичного 

психолога 

6  2   4 

Разом за кредитом 2 30 2 8   20 

Кредит 3. Основні види діяльності психолога в системі освіти України 

Тема 1. Психологічна діагностика  
10 2 2   6 
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Тема 2. Психологічна  корекція і 

психологічне консультування 

10 2 2   6 

Тема 3. Просвітницько-

пропагандистська 

і профілактична робота 

10  2   8 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 

Кредит 4. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного 

закладу 

Тема 1. Специфіка діагностичної та 

розвивальної роботи  з  дошкільниками   

14 2 2   10 

Тема 2. Напрямки та форми 

консультативної та корекційної роботи 

16  4   12 

Разом за кредитом 4 30 2 6   22 

Кредит 5. Шкільна психологічна служба 

Тема 1. Діяльність психологічної 

служби в початковій школі 

10 2 2   6 

Тема 2. Технології психологічної 

роботи з підлітками 

10 2 2   6 

Тема 3. Технології психологічної 

роботи з учнями раннього юнацького 

віку 

10  2   8 

Разом за кредитом 5 30 4 6   20 

Кредит 6. Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як 

напрями діяльності психологічної служби в системі освіти 

Тема 1. Психологічна робота з сім'ями 

учнів різного віку 
16 2 4   10 

Тема 2. Робота з педагогічним 

колективом 
14 2 4   8 

Разом за кредитом 6 30 4 8   18 

Усього годин: 180 20 40   120 
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6. Теми практичних занять 

 

№ Тема Кількість 

годин 

 Кредит 1. Практична психологія як галузь знань  

1 Структура та основні проблеми практичної психології 2 

2 Психологічна служба: мета, завдання, функції та цілі 2 

3 Зміст роботи практичного психолога. Адаптація до 

професійної діяльності. 

2 

 Кредит 2. Особистість практичного психолога та 

організація його роботи 

 

1 Характеристика професії практичного психолога 2 

2 Особистість практичного психолога. 2 

3 Діагностика професійно важливих якостей практичного 

психолога 

2 

4 Формування якостей, професійно важливих для практичного 

психолога 

2 

 Кредит 3. Основні види діяльності психолога в системі 

освіти України 

 

1 Психологічна діагностика 2 

2 Психологічна  корекція і психологічне консультування 2 

3 Просвітницько-пропагандистська і профілактична робота 2 

 Кредит 4. Психологічна служба дошкільного навчально-

виховного закладу 

 

1 
Специфіка діагностичної та розвивальної роботи  з  

дошкільниками 

2 

2 
Напрямки та форми консультативної та корекційної 

роботи 

4 



 

 

31 

 
Кредит 5. Шкільна психологічна служба 

 

1 
Діяльність психологічної служби в початковій школі 

2 

2 
Технології психологічної роботи з підлітками 

2 

3 
Технології психологічної роботи з учнями раннього 

юнацького віку 

2 

 
Кредит 6. Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом 

як напрями діяльності психологічної служби в системі освіти 

 

1 Психологічна робота з сім'ями учнів різного віку 4 

2 Робота з педагогічним колективом 4 

 Разом 40 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількість 

годин 

Форма контролю 

 Кредит 1 20  

1. Загальні тенденції розвитку психологічної 

служби освіти в різних країнах світу 

8 Реферат 

2. Особливості роботи психолога в закладах 

освіти 

6 План-конспект 

3. Адаптація до професійної діяльності 6 Доповідь 

 Кредит 2 20  

1. Особистість практичного психолога  8 Есе 

2.  Професійна етика практичного психолога 6 Доповідь 

3. Підготовка до контрольної роботи № 1 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 3 20  

1. Індивідуальна та групова психокорекція 8 Творче завдання 

2. Психологічна експертиза та соціально-

психологічна реабілітація як види діяльності 

практичного психолога 

6 План-конспект 

3. Підготовка до контрольної роботи № 2 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 4 22  

1. Сказкотерапія як один з методів корекційно-

розвивальної роботи з дітьми 

10 Реферат 

2. Основні види порушень поведінки 

дошкільників та їх корекція 

8 Таблиця-

конспект 

3. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 5 20  
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1. Корекційна допомога дітям із труднощами у 

навчанні 

6 Інформаційне 

повідомлення 

2 Корекція основних типів акцентуацій у 

підлітків 

8 Таблиця-

конспект 

3 Підготовка до контрольної роботи № 3 6 Контр. робота 

 Кредит 6 18  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

«Психологічна допомога педагогу у 

вирішенні проблем психічної саморегуляції 

та особистісного зростання» 

12 Корекційне 

заняття 

2. Підготовка до контрольної роботи № 4 6 Контр. робота 

 Разом  120 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Творче завдання  

   Дана форма самостійної роботи передбачає теоретичне та практичне 

опрацювання матеріалу із пропонованої теми.      

 Максимальний бал –30.   

2. Реферат 

     Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел ). 
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Максимальний бал - 30.    

3. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 20.    

4. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 20.   

5. Таблиця-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 30.    

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Дана форма самостійної роботи передбачає що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти певного явища, а й пропонують практичні вправи для 

роботи. Обсяг – до 10 сторінок друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 

теоретичний огляд теми – 3-4 сторінки, практичні вправи –3-4 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал – 40.    

 

10. Методи навчання 

            Презентація  лекцій,  лекції  з  використанням  дидактичного  матеріалу,  

складання  графічних  схем,  “кейс-метод”,  метод  проектів,  ділові,  рольові,  

ситуативні  ігри, навчальний тренінг.                             

11. Методи контролю 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються 

такі методи: 
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_ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

_ Методи письмового контролю: поточне письмове тестування; контрольна 

робота, звіт, реферат, словник. 

_ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Поточне тестування та самостійна робота (520) КР Сума 

Кр1 Кр2 

Кр3 Кр4 Кр5 Кр6  

 

80 

 

 

600 

Т 1 Т2 Т 3 Т1 Т2 Т 3-

Т4 

Т 

1  

Т 2 Т3 Т1 Т

2  

Т 3 Т

1 

Т2  Т3 Т1- 

Т2 

Т 3-

Т4 

  

10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 

30 20 20 20 20 кр 30 20 кр 30 30 10 20 30 кр 40 кр   

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS Кількість балів 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100  5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

В 80-89  
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79  

D 55-64  
3 (задовільно) 3/задов./зараховано 

Е 50-54  

FX 35-49  
2 (незадовільно) Не зараховано 

F* 1-34  

* з обов’язковим повторним курсом 
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Навчально-методичний посібник. 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Електронна  презентація  лекцій.   

4. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях.    

5. Відеоматеріали.                                                                

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: навч. посібн. / 

Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О. – 4-те вид. – К.: Каравела, 

2011. – 280 с. 

2. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

3. Панок В.Г. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник / 

В.Г.Панок. – Камянець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

4. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

5. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова. 

— М.: Академия, 1995. – 237 с. 

2. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  
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4. Глуханюк Н.С. Практикум по общей психологии / Глуханюк Н.С., 

Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. – 

224 с. 

5. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы 

психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. 

ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анцыферова. — М.: Наука, 1989. — С.255-269. 

6. Документація психолога / [Упорядник Т. Гончаренко]. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

8. Кузьменко   В.І.   Зміст   та   організація   роботи   психолога   в 

дошкільному закладі / В.І. Кузьменко. - К.: Лібра, 1999. – 168 с. 

9. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6. 

10.  Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

11. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

12. Основы психологии. Практикум / [ред.-сост. Л.Д.Столяренко]. – 

Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – 576 с.  

13. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / 

В.Г.Панок // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2. 

14. Положення про психологічну службу системи освіти України // 

Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С. 18 – 24. 

15.  Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

16. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 



 

 

38 

17.  Профессиональное консультирование. Профориентация / [под ред. 

В.Хохликова]. - М., 2000. – 212 с. 

18.   Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: навч. 

посібник / Ю.О. Приходько. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2012. – 248 с. 

19. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / 

[Укладач В.М. Федорчук]. — Кам’янець-Подільський, 1996. – 178 с. 

20.  Работа психолога в начальной школе / [под ред. М.Р.Битяновой]. - М.: 

Совершенство, 1998. – 352 с. 

21.    Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2 кн / Е.Н. Рогов. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. - Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. –  С. 154-270. 

22.  Чиркова Т. И. Психологическая служба в детском саду / Т.И.Чиркова. 

- М.: Академия, 1998. – 262 с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2. http://lib.kture.kharkov.ua/ 

3. http://pidruchniki.ws 

4. http://studentam.net.ua/ 

5. http://www.psy-science.com.ua/PsInsUa.html 

6. http://www.social-science.com.ua/jornal_content/ 

 

http://chitalka.info/
http://lib.kture.kharkov.ua/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/
http://www.psy-science.com.ua/PsInsUa.html
http://www.social-science.com.ua/jornal_content/
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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Засоби діагностики успішності навчання: 

Контроль є невід’ємною складовою навчання психології проводиться з 

метою оцінки навчальних досягнень студентів в оволодінні психологічними 

знаннями згідно з визначеним чинною програмою рівнем досягнень, оцінки 

ефективності навчального процесу, підвищення мотивації до навчання. 

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що 

дозволяє визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з 

педагогічної психології. Вона характеризується зв’язністю і зростаючою 

складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю. Цілі та зміст 

різних видів контролю відповідає цілям, завданням та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і є  зручним і 

практичним. Результати контролю виступають показниками успішності 

студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними досягненнями в 

оволодінні психологічними знаннями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні 

тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредиту, є визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками відповідно до рейтингової системи оцінювання знань, яка додається 

до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також засоби 

оцінювання подаються нижче. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 
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Тема 1. Психологічна служба: мета, завдання, функції та цілі.  

Мета: ознайомити студентів з метою, завданнями, функціями 

психологічної служби; 

розвивати вміння студентів вміння студентів розрізняти основні складові 

психологічної служби; 

сформувати потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати мету та завдання психологічної служби в системі освіти. 

2. Розглянути основні принципи організації психологічної служби.  

3. Проаналізувати структуру психологічної служби, її складові. 

4. Дати уявлення про актуальні та перспективні напрямки в діяльності 

психологічної служби. 

 

 План: 

1. Створення психологічної служби в Україні.  

2. Структура психологічної служби, її складові.  

3. Мета та завдання роботи психологічної служби в системі освіти. 

4. Основні напрямки діяльності психологічної служби. 

Основні поняття та терміни:  

Психологічна служба, психічне здоров’я, психологічне здоров’я, психологічна 

допомога, психологічна підтримка,  діагностика, корекція, реабілітація, 

профілактика, прогностика. 

 

Література 

Основна 

1. Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб: навчальний 

посібник / Л.М. Легка, Л.Г. Семенча. – Львів: «Новий світ», 2010. – 372 с. 

2. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

3. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы 

психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. 

ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анцыферова. — М.: Наука, 1989. — С.255-269. 

3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 
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4. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

5. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / 

В.Г.Панок // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2. 

6. Положення про психологічну службу системи освіти України // 

Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С. 18 – 24. 

 

 

Тема 2. Особистість психолога як суб’єкта психологічної служби та 

організація його роботи. 

Мета: перевірка у студентів знань про організаційні аспекти діяльності 

психолога як суб’єкта психологічної служби; 

розвинути вміння студентів планувати діяльність психологічної служби у 

закладах освіти; 

формувати відповідальне ставлення до результатів своєї діяльності. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати обов'язки і права практичного психолога в системі освіти. 

2. Розглянути основні принципи роботи практичного психолога.  

3. Проаналізувати етичний кодекс психолога. 

4. Дати уявлення про основну документацію в роботі працівника 

психологічної служби. 

 

 План: 

1. Практичний психолог як професія.  

2.  Обов'язки і права практичного психолога.  

3. Етичний кодекс в роботі психологічної служби.  

4. Документація в роботі працівника психологічної служби. 

 

Основні поняття та терміни: етичний кодекс психолога; особистісна, 

професійна підготовка психолога; практичний та теоретичний 

компоненти  підготовки психолога; особистісна готовність психолога; 

декларація прав людини;  декларація прав дитини; принципи роботи; 

професійна компетенція; конфіденційність. 

 

 

Література 

Основна 

1. Панок В.Г. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник / 

В.Г.Панок. – Камянець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

2. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 
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3. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Документація психолога / [Упорядник Т. Гончаренко]. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

4. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6. 

5.  Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 
 

 

Тема 3. Основні види діяльності психолога в системі освіти України. 

Мета: ознайомити студентів з основними напрямами діяльності 

психолога психологічної служби;  

просвітити студентів щодо особливостей психодіагностичного напрямку 

в системі освіти; 

розвивати вміння студентів планувати корекційно-розвивальну роботу 

психолога в системі освіти;  

сформувати потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

 

Завдання: 

1. Дати уявлення про актуальні та перспективні напрямки в діяльності 

психологічної служби. 

2. Розглянути мету та функції психодіагностичного напрямку в системі 

освіти. 

3. Розкрити специфіку корекційно-розвивальної роботи в системі освіти. 

4. Визначити специфіку психологічної просвіти та психологічної 

профілактики як напрямів діяльності практичного психолога освіти. 

 

План: 

1. Діагностична діяльність практичного психолога. 

2.  Психологічна просвіта. 

3. Організація психопрофілактичної роботи. 

4. Оволодіння психокорекційними прийомами.  

5. Консультативна робота психолога. 
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Основні поняття: просвітницько-пропагандисьтська робота, 

пропедевтична і профілактична робота, психодіагностика, 

психоконсультування, прогностика, психокорекція, психологічна підтримка, 

соціально-психологічна реабілітація, девіантна поведінка, правопорушення, 

відхилення у психічному розвитку. 
 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

5. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

6. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

7. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / 

[Укладач В.М. Федорчук]. — Кам’янець-Подільський, 1996. – 178 с. 

 

 

Тема. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного 

закладу  

Мета: ознайомити студентів з основними напрямами діяльності 

психолога психологічної служби ДНЗ;  

розвивати вміння студентів планувати психодіагностичну, корекційно-

розвивальну роботу психолога в ДНЗ;  

сформувати потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

 

Завдання: 

1. Дати уявлення про основні напрямки роботи практичного психолога з 

дітьми дошкільного віку. 

2. Розглянути особливості діагностичної роботи  на різних вікових етапах  

розвитку  дошкільників. 
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3. Розкрити специфіку корекційної роботи дітям із різними порушеннями. 

4. Визначити специфіку психологічної просвіти та психологічної 

профілактики як напрямів діяльності практичного психолога в 

дошкільному навчально-виховному закладі. 

 

План: 

1. Проблеми психічного та особистісного розвитку дітей дошкільного віку. 

2. Специфіка діагностичної роботи  на різних вікових етапах  розвитку  

дошкільників.  Особливості організації, методики, види та форми проведення 

корекційно-розвивальних занять з дошкільниками.  

3. Розвивальна робота з дітьми дошкільного віку.    

4. Поняття «психологічна готовність до школи». Діагностика 

психологічної готовності до школи. 

5. Розвивальна та корекційна робота психолога з дітьми, що мають 

низький рівень готовності до шкільного навчання. 

6. Психокорекційна допомога дітям групи ризику. 

7. Відставання у психічному розвитку, причини відставань та засоби їх 

корекції.   

8. Напрямки  та форми превентивної та консультативної роботи 

практикуючого психолога з батьками, вихователями з питань проблемної 

поведінки дошкільника.  

9. Види    та    основні    характеристики документації практикуючого 

психолога в дошкільному навчально-виховному закладі.  

 

Основні поняття:  психологічна готовність до шкільного навчання, 

внутрішня позиція школяра, діти групи ризику, гіперактивність, агресивність, 

асоціальність, відхилення у психічному розвитку, затримка психічного 

розвитку, педагогічна занедбаність, розумова відсталість. 
 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 
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4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

5. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

6. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

7. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / 

[Укладач В.М. Федорчук]. — Кам’янець-Подільський, 1996. – 178 с. 

 

 

Тема. Психологічна служба в системі середньої освіти  

Мета: ознайомити студентів з основними напрямами діяльності 

шкільного практичного психолога;  

розвивати вміння студентів планувати психодіагностичну, корекційно-

розвивальну роботу психолога в школі;  

сформувати потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

 

Завдання: 

1. Дати уявлення про основні напрямки роботи шкільного практичного 

психолога. 

2. Розглянути особливості діагностичної роботи  на різних вікових етапах  

розвитку  школярів. 

3. Розкрити специфіку корекційної роботи з дітьми із різними 

порушеннями. 

4. Визначити специфіку психологічної просвіти та психологічної 

профілактики як напрямів діяльності шкільного практичного психолога. 

 

План: 

1. Особливості психічного розвитку молодшого школяра та завдання 

діяльності психологічної служби в початковій школі. 

2. Допомога психолога у формуванні навчальної діяльності. 

3. Профілактика труднощів у навчанні. 

4. Розвивально-корекційнаробота з молодшими школярами. 

5. Молодші школярі групи ризику. 

 

Основні поняття:  психологічна готовність до шкільного навчання, 

труднощі у навчанні, неуспішність у навчанні, невстигання, синдромом 

дефіциту уваги, неуважність, імпульсивність, тривожність, відхилення у 

психічному розвитку, затримка психічного розвитку, педагогічна занедбаність, 

розумова відсталість. 
 

Література 
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Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  
 

1. Адаптація дитини до школи / [С.Максименко, К.Макси- менко, 

О.Главник]. - К.: Мікрос-СВС, 2003. -111с. 

2. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

4. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

6. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

 

 

 

Тема. Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом 

Мета: ознайомити студентів з основними напрямами діяльності 

практичного психолога з сім'ями учнів та педагогічним колективом;  

розвивати вміння студентів планувати психодіагностичну, корекційно-

розвивальну роботу психолога;  

сформувати потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

 

Завдання: 

1. Дати уявлення про основні напрямки роботи шкільного практичного 

психолога. 

2. Розглянути особливості діагностичної роботи  на різних вікових етапах  

розвитку  школярів. 

3. Розкрити специфіку корекційної роботи з дітьми із різними 

порушеннями. 

4. Визначити специфіку психологічної просвіти та психологічної 

профілактики як напрямів діяльності шкільного практичного психолога. 

План: 

1. Педагог як особистість і професіонал. 

2. Сприяння розвитку професійної компетентності педагогів. 
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3. Досягнення позитивної професійної ідентичності. 

4. Управління професійним стресом у педагогічній діяльності. 

5. Профілактика та подолання професійного вигорання вчителів. 

6. Особливості педагогічного колективу. 

7. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі. 

8. Запобігання та розв’язання педагогічних конфліктів. 

 

Основні поняття:  професійна компетентність, професіоналізм, 

професійна ідентичність, стрес, професійний стрес, стресостійкість, професійне 

вигорання, емоційне вигорання, виснаження, соціально-психологічний клімат, 

педагогічний колектив, конфлікт, конфліктостійкість. 
 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  
 

1. Адаптація дитини до школи / [С.Максименко, К.Макси- менко, 

О.Главник]. - К.: Мікрос-СВС, 2003. -111с. 

2. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

4. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

6. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 
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Контрольна робота 

І варіант 

ОО    

1. Виберіть рядок, у якому перераховано лише види діяльності 

практичного психолога: 

а) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, 

індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психолого-педагогічні 

консиліуми, групова психотерапія; 

б)просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індиві-

дуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри»; 

в) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, 

індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика; 

г) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, 

психокорекція, психотерапія, психогімнастика. 

2. Відсутність дружніх та родинних стосунків з клієнтом, відмова від 

надання психологічної допомоги друзям, знайомим та родичам складає 

сутність: 

а) принципу добровільності; 

б) принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта; 

в) принципу конфіденційності зустрічей з психологом; 

г) принципу відносин між психологом і клієнтом. 

3. Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності 

психотерапії: 

а) особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота 

зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів психотерапії; 

б) особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, 

платоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів 

психотерапії; 

в) особистість клієнта, особистість психолога, адекватність 

психотехнік іметодів, наявність контакту, дотримання принципів психотерапії; 
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г) особистість психолога, адекватність психотехнік і методів/стать 

клієнта,довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання 

принципівпсихотерапії. 

4. Етичний кодекс психолога - це: 

а) нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які 

склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність; 

б) нормативний акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин; 

в) це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм 

діяльності психолога. 

5. Прогнозування можливих ускладнень у житті та професійній 

діяльності, виявлення умов їх попередження та забезпечення цих умов є: 

а) метою психодіагностичної роботи практичного психолога; 

б) метою профілактичної роботи практичного психолога; 

в) метою просвітницької роботи практичного психолога; 

г) метою психоконсультативної роботи практичного психолога. 

 

ПА  

1. Дайте визначення поняття психічне здоров’я. 

2. Різновиди документації психологічної служби. 

3.  Перерахуйте та дайте визначення основним напрямам діяльності 

психолога, який працює в системі психологічної служби 

ПС  

1. Розвивальна робота з дітьми старшого дошкільного віку. 

2. Чому діти-шестирічки часто виявляються неготовими до навчання у 

школі за психологічними показниками? Що б ви порекомендувати 

батькам у зв’язку з цим? 
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Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних 

тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних 

знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і 

науковою літературою. 

Головна мета семінарських занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час семінарського заняття організовується дискусія із 

завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або 

індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями семінарських занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 
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Види проведення семінарських занять:  

■ семінар запитань і відповідей; 

■ семінар — розгорнута бесіда: передбачає попередню підготовку студентів 

з визначених завдань;  

■ семінар — колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх 

зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ семінар, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим їх 

обговоренням; 

• семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до 

дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з 

ними, відповідають на запитання колег; 

■ семінар — теоретична конференція: проводять зі студентами кількох груп 

курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої дисципліни; 

■ семінар — розв'язання проблемних завдань: проводять на основі створення 

проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і праці над їх 

розв'язанням; 

■ семінар — прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з 

вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх обговорення; 

■ семінар — "мозковий штурм": студенти завчасно ознайомлюються з 

важливими проблемними завданнями, які потребують розв'язання; під час 

семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі 

пропозиції записують, систематизують і визначають найдоцільніші. 

Семінарські заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти 
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загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо з цієї 

теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. 

Лише після цього розпочинається самостійна робота над вивченням 

першоджерел.Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття 

становить безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб 

студент привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а 

своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен 

студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми семінару;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 
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Особливості роботи студента на семінарі: 

- переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

- семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття 

вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж 

доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для 

виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Кредит 1. Практична психологія як галузь знань 

Мета: перевірка у студентів знань про предмет,завдання, специфіку 

психологічної служби в системі освіти; 

розвинути вміння студентів розрізняти основні складові психологічної 

служби; 

формувати відповідальне ставлення до обраної професії психолога. 

Завдання: 

1. Проаналізувати мету та завдання психологічної служби в системі освіти. 

2. Розглянути основні принципи організації психологічної служби.  

3. Проаналізувати структуру психологічної служби, її складові. 

4. Дати уявлення про актуальні та перспективні напрямки в діяльності 

психологічної служби. 

 

       Питання до самопідготовки: 

1. Історія становлення вітчизняної психологічної служби. 

2. Поняття про психологічну службу. Предмет,  мета, завдання, 

психологічної служби системи освіти України. 

3. Основні принципи організації психологічної служби. 

4. Структура та управління психологічною службою. 

5. Зміст діяльності психологічної служби освіти України. 

Основні поняття та терміни:  

Психологічна служба, психічне здоров’я, психологічне здоров’я, психологічна 

допомога, психологічна підтримка,  діагностика, корекція, реабілітація, 

профілактика, прогностика. 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. На занятті визначте теоретичну і практичну необхідність психологічної 

служби в системі освіти.  

2. Сучасні проблеми  і стан психологічної служби в системі освіти. 



 

 

61 

3. Ділова гра «Чи потрібен психолог в освітньому закладі і як надовго він 

там?» (автор М.Р. Бітянова) 

 

Практичне завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Загальні тенденції 

розвитку психологічної служби освіти в різних країнах світу». 

Контрольні питання: 

1. Яка мета психологічної служби в системі освіти? 

2. Назвіть види діяльності психологічної служби.  

3. Які основні завдання психологічної служби в системі освіти?  

4. Яке місце займає Український науково-методичний центр практичної 

психології та соціальної роботи в структурі  психологічної служби 

освіти? 

5. Які завдання та зміст роботи навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби освіти? 

  

Література 

Основна 

1. Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб: навчальний 

посібник / Л.М. Легка, Л.Г. Семенча. – Львів: «Новий світ», 2010. – 372 с. 

2. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

3. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 
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2. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы 

психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. 

ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анцыферова. — М.: Наука, 1989. — С.255-269. 

3. Документація психолога / [Упорядник Т. Гончаренко]. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

4. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

5. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6. 

6.  Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

7. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

8. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / 

В.Г.Панок // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2. 

9. Положення про психологічну службу системи освіти України // 

Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С. 18 – 24. 

 

Кредит 2. Особистість психолога як суб’єкта психологічної служби та 

організація його роботи (8 год.) 

Мета: перевірка у студентів знань про організаційні аспекти діяльності 

психолога як суб’єкта психологічної служби; 

розвинути вміння студентів планувати діяльність психологічної служби у 

закладах освіти; 

формувати відповідальне ставлення до результатів своєї діяльності. 

Завдання: 

1. Проаналізувати обов'язки і права практичного психолога в системі освіти. 

2. Розглянути основні принципи роботи практичного психолога.  
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3. Проаналізувати структуру психологічної служби, її складові. 

4. Дати уявлення про основну документацію в роботі працівника 

психологічної служби. 

       Питання до самопідготовки: 

Заняття №1. Характеристика професії практичного психолога 

1. Практичний психолог як професія. 

2. Обов'язки і права практичного психолога.  

3. Етичний кодекс психолога. 

4. Принципи роботи практичного психолога. 

5. Індивідуальний підхід як основний принцип діяльності практичного 

психолога.  

 Заняття № 2. Особистість практичного психолога. 

6. Основні документи в роботі практикуючого психолога: декларація прав 

людини;  декларація прав дитини; етичний кодекс психолога. 

7. Посадова інструкція психолога. 

8. Проблема особистісної і професійної підготовки психолога-практика. 

Практична частина заняття 

Ознайомлення з основною документацією працівника психологічної 

служби:  план роботи на рік; тижневий графік роботи; журнал обліку роботи; 

журнали спостережень, корекційної  роботи та протоколи індивідуальних 

консультацій. 

Основні поняття: етичний кодекс психолога; особистісна, професійна 

підготовка психолога; практичний та теоретичний компоненти  підготовки 

психолога; особистісна готовність психолога; декларація прав людини;  

декларація прав дитини; принципи роботи; професійна компетенція; 

конфіденційність. 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Професійна етика практичного психолога.  

2. Проведення вправ «Мій етичний кодекс», «Життєве кредо». 
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Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Написати узагальнену характеристику моделі особистості психолога. 

 

Контрольні питання: 

1. Які складові моделі особистості практикуючого психолога? 

2. Чому спілкування вважають ядром професійної діяльності 

практичного психолога ? 

3. Які якості повинен виявляти практичний психолог в процесі 

спілкування? 

4. Які права та обов’язки практичного психолога? 

5. Яку документацію психолог повинен мати? 

6. Яка загальна кількість етичних норм, правил поведінки Етичного 

кодексу психолога?  

7. Яка кількість категорій документів психолога, виділених у положенні 

про кабінет практичного психолога в закладах освіти? 

8. Категорія документації практичного психолога, до якої забезпечений 

доступ всіх бажаючих? 

 

Література 

Основна 

1. Панок В.Г. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник / 

В.Г.Панок. – Камянець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

2. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

3. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 
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2. Документація психолога / [Упорядник Т. Гончаренко]. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / [Упоряд. В.Г.Панок, І.І.Цушко, А.Г. 

Обухівська]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с. 

4. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога / С.Д.Максименко, Т.Б. Ільїна // 

Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6. 

5.  Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

 

Кредит 3. Основні види діяльності  психологічної служби (6 год.) 

Мета: перевірка у студентів знань про основні напрямки діяльності 

психологічної служби в системі освіти; 

розвинути вміння студентів проводити психологічну просвіту, 

профілактику, діагностику та корекцію; 

формувати відповідальне ставлення до обраної професії психолога. 

Завдання: 

1. Проаналізувати основні цілі та види діяльності практичного психолога. 

2. Розглянути основні принципи організації психологічної служби.  

3. Проаналізувати структуру психологічної служби, її складові. 

4. Дати уявлення про актуальні та перспективні напрямки в діяльності 

психологічної служби. 

       Питання до самопідготовки: 

Заняття №1. 

1. Перспективні та актуальні цілі діяльності практичного психолога. 

Завдання, пов’язані з вирішенням зазначених цілей. 

2. Основні види діяльності практичного психолога. 

3. Діагностична діяльність практичного психолога. 
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4. Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога. 

5. Профілактична робота практичного психолога. 

Заняття №2. 

6. Індивідуальна та групова психокорекція. 

7. Поняття психологічного консультування. Основні підходи до 

психологічного консультування. 

8. Психолого-педагогічний консиліум. 

Практична частина заняття  

Заняття 1. Проведення круглого столу «Профілактика порушень у   

особистісному розвитку підлітків». 

Заняття 2. Презентація кожним студентом підготовленої вдома однієї 

психокорекційної вправи з групою . 

 

Основні поняття: просвітницько-пропагандисьтська робота, 

пропедевтична і профілактична робота, психодіагностика, 

психоконсультування, прогностика, психокорекція, психотерапія, психологічна 

підтримка, соціально-психологічна реабілітація, девіантної поведінка, 

правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія. дисгармонія, відхилення 

у психічному розвитку. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Зробити конспект на тему: «Методологічні основи організації 

психологічної корекції». 

2. Підготувати конспект на тему: «Індивідуальне та групове 

консультування». 

Контрольні питання: 

1. Що таке психологічна просвіта як вид діяльності практикуючого 

психолога? 

2. У чому суть психопрофілактичної роботи? 

3. Що таке психологічна консультація? 
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4. Які особливості консультативної роботи психолога в системі освіти? 

5. В чому особливості психодіагностичної роботи психолога освіти? 

6. Які типи корекційних заходів можуть використовуватись у роботі 

психолога освіти? 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

5. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

6. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

7.  Профессиональное консультирование. Профориентация / [под ред. 

В.Хохликова]. - М., 2000. – 212 с. 

8.   Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / 

[Укладач В.М. Федорчук]. — Кам’янець-Подільський, 1996. – 178 с. 
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Кредит 4 . Психологічна служба дошкільного навчально-виховного 

закладу (6 год.) 

Мета: перевірка у студентів знань про основні напрямки діяльності 

практичного психолога з дітьми дошкільного віку; 

розвинути вміння студентів проводити  діагностичну, розвивальну та 

корекційну роботу з дошкільниками на різних вікових етапах їх розвитку; 

формувати відповідальне ставлення до обраної професії психолога. 

Завдання: 

1. Проаналізувати основні напрямки діяльності практичного психолога у 

дошкільному навчальному закладі. 

2. Розглянути основні принципи організації психологічної служби ДНЗ.  

3. Ознайомитися з особливостями діагностичної, розвивальної  та 

корекційної роботи з дошкільниками на різних вікових етапах їх 

розвитку. 

4. Дати уявлення про види    та    основні    характеристики документації 

практикуючого психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. 

      

  Питання до самопідготовки: 

Заняття №1. 

1. Основні напрямки роботи практичного психолога з дітьми дошкільного 

віку. 

2. Специфіка діагностичної роботи  на різних вікових етапах  розвитку  

дошкільників. 

3. Особливості організації, методики, види та форми проведення 

корекційно-розвивальних занять з дошкільниками. 

4. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до З років.  

5. Розвиваюча робота з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку.  

6. Діагностика психологічної готовності до школи. Розвиваюча робота з 

дітьми старшого дошкільного віку.  
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  Заняття №2-3. 

7. Психологічні девіації у дошкільників, методи їх корекції. 

8. Програми психокорекційної допомоги дітям із порушеннями    емоційної    

сфери,    дитячої    гіперактивності, агресивності, асоціальності.       

9. Відставання у психічному розвитку, причини відставань та засоби їх 

корекції.   

10. Напрямки  та форми превентивної та консультативної роботи 

практикуючого психолога з батьками, вихователями з питань проблемної 

поведінки дошкільника.  

11. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії. 

 

Практична частина заняття 

Заняття 1. Ознайомлення з методиками діагностики готовності дошкільників до 

навчання у школі. 

Заняття 2. Ознайомлення з методиками корекції емоційної    сфери,    дитячої    

гіперактивності, агресивності дошкільників. 

 

Основні поняття: психологічна готовність до навчання в школі, корекція 

афективної поведінки, довільна психічна саморегуляція,  симптоми ізоляції, 

фіксації ролей, дефекти ігрової діяльності, програми психокорекційної 

допомоги, відставання в психічному розвитку, гіперактивність, агресивність, 

асоціальність. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Скласти таблицю-конспект на тему: «Основні види порушень поведінки 

дошкільників та їх корекція». 

2. Підготувати реферат на тему: «Сказкотерапія як один з методів 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми». 

3.  Розробити   корекційно-розвивальну   програму   для   роботи   з   дітьми 

дошкільного віку (тематика, напрямок на вибір студента). 
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Контрольні питання: 

1. Який вид діяльності є найбільш значущим для психічного розвитку в 

дошкільному віці? 

2. Що таке готовність дитини до відвідування дитячого навчального 

закладу? 

3. В чому полягає проблема розвитку та навчання дошкільника? 

4. Що таке психологічна готовність до школи?З яких компонентів вона 

складається? 

5. Які виділяють три групи методів діагностики психологічної готовності 

до школи? 

6. Які труднощі найчастіше трапляються в поведінці дітей дошкільного 

віку? 

7. Які основні причини відставання в психічному розвитку та способи 

його корекції? 

8. Які чинники ускладнюють психічний та особистісний розвиток 

дошкільника? 

9. Яка загальна тактика роботи з агресивною дитиною? 

10. Які основні види документації практикуючого психолога в 

дошкільному навчально-виховному закладі? 

11. Які ставляться вимоги до кабінету психологічного розвантаження в 

дитячому садку? 

12.  Які форми превентивної та консультативної роботи практикуючого 

психолога з батьками, вихователями з питань проблемної поведінки 

дошкільника? 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 
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2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Детская практическая психология: учебник / [под ред. проф. 

Т.Д.Марцинковской]. - М.: Гардарики, 2000. - 255 с. 

2. Кузьменко   В.І.   Зміст   та   організація   роботи   психолога   в 

дошкільному закладі / В.І. Кузьменко. - К.: Лібра, 1999. – 168 с. 

3. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

4.  Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2 кн / Е.Н. Рогов. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. - Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. –  С. 154-270. 

5.  Чиркова Т. И. Психологическая служба в детском саду / Т.И.Чиркова. 

- М.: Академия, 1998. – 262 с. 

 

Кредит 5 . Шкільна психологічна служба (6 год) 

Мета: перевірка у студентів знань про основні напрямки діяльності 

практичного психолога з дітьми шкільного віку; 

розвинути вміння студентів проводити  діагностичну, розвивальну та 

корекційну роботу з учнями різних вікових категорій; 

формувати відповідальне ставлення до обраної професії психолога. 

Завдання: 

1. Проаналізувати основні завдання діяльності психологічної служби в 

початковій школі. 

2. Розглянути основні принципи організації психологічної служби ДНЗ.  

3. Ознайомитися з особливостями діагностичної, розвивальної  та 

корекційної роботи з учнями на різних вікових етапах їх розвитку. 

4. Дати уявлення про види    та    основні    характеристики документації 

практикуючого психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. 
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       Питання до самопідготовки: 

Заняття №1-2. 

1. Допомога психолога у формуванні навчальної діяльності молодших 

школярів. 

2. Шкільна дезадаптація  учнів  молодших класів:  причини, шляхи 

подолання, психопрофілактика. 

3. Розвивально-корекційна робота з молодшого школяра.  

4. Молодші школярі групи ризику (гіперактивні, повільні, тривожні діти). 

5. Технології психологічної роботи з підлітками.  

6. Завдання та зміст психологічної профілактики.  

7. Проблеми самооцінки у підлітковому віці.  

7. Акцентуації характеру як вид роботи психолога з підлітками. 

8. Внутрішні конфлікти підлітків: психодіагностика та корекція.  

9. Проблеми міжособистісного спілкування у підлітковому віці.   

Заняття №3. 

1. Проблеми особистісного розвитку на етапі ранньої юності. 

2.Перспективи професійного самовизначення.  

3. Життєві цілі та психологічне здоров'я.  

4. Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці.  

5. Характеристика основних проблем міжособистісної взаємодії юнацтва 

(конфлікти, боротьба за лідерство тощо).  

6. Розвиток цілеспрямованості. Цілепокладання та професійне 

самовизначення.  

7. Технології психологічної роботи з учнями раннього юнацького віку. 

8. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками.  

9.Психологічна підтримка процесу становлення особистої ідентичності 

юнаків та дівчат як напрямок діяльності психолога в освіті.  

Практична частина заняття 

Заняття 1. Вправи на розвиток вміння ідентифікувати акцентуації за 

словесними характерологічними портретами.  
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Заняття 2. Презентація кожним студентом підготовленої вдома однієї вправи з 

групою (тренінг особистісного зростання). 

 

Основні поняття: інтелектуальна пасивність, шкільна дезадаптація, 

криза підліткового віку, акцентуації характеру, міжособистісне спілкування, 

внутрішні конфлікти, лідерство, професійне, особистісне самовизначення, 

технології психологічної роботи, профорієнтаційна робота. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Робота з обдарованими дітьми у початковій школі 

2. Підібрати методики корекційної допомоги дітям із труднощами у навчанні. 

3. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Невротичний розвиток 

особистості у підлітковому віці». 

 

Контрольні питання: 

1. Які основні причини неуспішності молодших школярів? 

2. Які труднощі в навчанні є найбільш характерними для молодших 

школярів? 

3. Чому особлива увага приділяється розвитку довільності у молодших 

школярів? 

4. Як психолог може сприяти профілактиці тривожності у молодших 

школярів? 

5. Які напрямки роботи психолога з підлітками 12-13 років? 

6. Які форми і методи надання психологічної допомоги при проблемах 

спілкування у підлітковому віці? 

7. Які основні фактори ризику виникнення дезадаптації в підлітковому 

віці? 

8. Які завдання розвитку стоять в юнацькому віці? 

9. Як допомогти старшокласнику вибрати професію? 
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10. Яку допомогу може надати шкільний психолог у формуванні статевої 

ідентичності? 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

5. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

6. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 

 

Кредит 6.    Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як напрями 

діяльності психологічної служби в системі освіти (8 год). 

Мета: перевірка у студентів знань про основні напрямки діяльності 

практичного психолога з сім'ями учнів та педагогічним колективом; 

розвинути вміння студентів проводити  діагностичну, профілактичну, 

розвивальну та корекційну роботу з сім'ями учнів та педагогічним колективом; 

формувати відповідальне ставлення до результатів своєї діяльності. 
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Завдання: 

1. Проаналізувати основні напрямки діяльності практичного психолога з 

сім'ями учнів та педагогічним колективом. 

2. Ознайомитися з особливостями діагностичної, профілактичної, 

розвивальної та корекційної роботи з сім’ями та педагогічним 

колективом. 

3. Дати уявлення про стратегії подолання конфліктів між дітьми та 

дорослими. 

4. Дати уявлення про методи оцінки професійної діяльності викладача. 

        

Питання до самопідготовки: 

Заняття №1-2. 

1. Психологічна робота з сім'ями учнів різного віку.  

2. Основні концепції психологічної роботи з батьками учнів. 

3. Діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного виховання 

учнів.  

4. Методики психологічної допомоги батькам учнів.  

5. Психологічна підтримка дитини: практичні рекомендації. 

6. Розвиток ефективного стилю спілкування з дитиною. Рефлексивне 

слухання. Мистецтво побудови повідомлення із застосуванням методу 

рефлексивного слухання.  

7. Деякі стратегії подолання конфліктів між дітьми та дорослими.   

Заняття №3-4. 

1. Робота з педагогічним колективом як напрям діяльності психологічної 

служби в системі освіти.  

2. Оцінка професійної діяльності викладача. Психологічні вимоги до 

особистості педагога. Загальні та спеціальні здібності викладача. 

Психологічний портрет педагога: позитивні та негативні аспекти.  

3. Особисті якості викладача, які вимагають психологічної корекції. 

4. Психологічні особливості педагогічного колективу.  
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5. Оцінка психологічного клімату у педагогічному колективі.  

6. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення. 

7.Індивідуальний стиль викладацької діяльності: психологічна допомога у 

становленні та корекції. 

Практична частина заняття 

Заняття 1. Презентація кожним студентом підготовленого вдома сценарію 

одного заняття з батьками. 

Заняття 2. Зробити психологічну характеристику одного викладача. Виявити 

якості та вміння, які вимагають корекції, розвитку та намітити шляхи 

вирішення цих проблем. 

 

Основні поняття: моделі виховання батьків; педагогічна, діагностична, 

соціальна, медична, психологічна моделі допомоги сім‘ї; групова дискусія; 

рольова гра; відео-корекція; метод спільних дій; метод аналізу вчинків; сімейна 

терапія; педагогічний колектив; психологічний портрет педагога; експертиза; 

професійна компетентність педагога; педагогічний конфлікт; індивідуальний 

стиль педагогічної діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Розробити одну із форм психологічної роботи  з батьками (на вибір 

студента) 

2. Скласти термінологічний словник «Методи психологічної допомоги 

педагогу у вирішенні проблем психічної саморегуляції та особистісного 

зростання». 

Контрольні питання: 

1. Які основні форми психологічної роботи з батьками? 

2. Які є діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного 

виховання? 

3. Які є методи психокорекційної роботи з сім’ями дошкільників і 

школярів? 
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4. Які основні компоненти схеми аналізу особливостей і недоліків 

сімейного виховання? 

5. Які є типи психологічних портретів педагогів? 

6. Які форми і методи профілактики педагогічних конфліктів? 

7. Які є основні методи психологічної експертизи професійної 

компетентності педагога? 

8. Які функції виконує психологічний клімат у колективі? 

 

Література 

Основна 

1. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / 

А.Г.Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 240 с. 

2. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу: Навч. посібн. / О.В.Строяновська. – К.: Каравела, 2010. – 

176 с. 

Додаткова  

1. Бажутина С.Б. Практическая психология в вузе и школе / Бажутина 

С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П.  — Луганск, 2000. – 206 с. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / 

М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. - 298 с.  

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні 

рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. – 160 с. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / 

Р.В.Овчарова. - М.: Сфера, 1996. - 240 с. 

5. Практическая психология образования: Учебн. Пособие / 

[И.В.Дубровина]. – СПб: Питер, 2006. – 592 с. 

6. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та 

методики/ [за ред. В.Г.Панка]. — К.,1995. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ЗАЛІКІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 
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Контрольні питання до семінарського заняття №1: 

1. Яка мета психологічної служби в системі освіти? 

2. Назвіть види діяльності психологічної служби.  

3. Які основні завдання психологічної служби в системі освіти?  

4. Яке місце займає Український науково-методичний центр практичної 

психології та соціальної роботи в структурі  психологічної служби 

освіти? 

5. Які завдання та зміст роботи навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби освіти? 

  

Контрольні питання до семінарського заняття №2: 

1. Які складові моделі особистості практикуючого психолога? 

2. Чому спілкування вважають ядром професійної діяльності 

практичного психолога ? 

3. Які якості повинен виявляти практичний психолог в процесі 

спілкування? 

4. Які права та обов’язки практичного психолога? 

5. Яка загальна кількість етичних норм, правил поведінки Етичного 

кодексу психолога? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №3: 

1. Яку документацію психолог повинен мати? 

2. Яка кількість категорій документів психолога, виділених у положенні 

про кабінет практичного психолога в закладах освіти? 

3. Категорія документації практичного психолога, до якої забезпечений 

доступ всіх бажаючих? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №4-5: 

1. Що таке психологічна просвіта як вид діяльності практикуючого 

психолога? 
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2. У чому суть психопрофілактичної роботи? 

3. Що таке психологічна консультація? 

4. Які особливості консультативної роботи психолога в системі освіти? 

5. В чому особливості психодіагностичної роботи психолога освіти? 

6. Які типи корекційних заходів можуть використовуватись у роботі 

психолога освіти? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №6: 

1. Який вид діяльності є найбільш значущим для психічного розвитку в 

дошкільному віці? 

2. Що таке готовність дитини до відвідування дитячого навчального 

закладу? 

3. В чому полягає проблема розвитку та навчання дошкільника? 

4. Що таке психологічна готовність до школи?З яких компонентів вона 

складається? 

5. Які виділяють три групи методів діагностики психологічної готовності 

до школи? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №7:  

1. Які труднощі найчастіше трапляються в поведінці дітей дошкільного 

віку? 

2. Які основні причини відставання в психічному розвитку та способи його 

корекції? 

3. Які чинники ускладнюють психічний та особистісний розвиток 

дошкільника? 

4. Яка загальна тактика роботи з агресивною дитиною? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №8:  

1. Які основні види документації практикуючого психолога в дошкільному 

навчально-виховному закладі? 
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2. Які ставляться вимоги до кабінету психологічного розвантаження в 

дитячому садку? 

3.  Які форми превентивної та консультативної роботи практикуючого 

психолога з батьками, вихователями з питань проблемної поведінки 

дошкільника? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №9:  

1. Які основні причини неуспішності молодших школярів? 

2. Які труднощі в навчанні є найбільш характерними для молодших 

школярів? 

3. Чому особлива увага приділяється розвитку довільності у молодших 

школярів? 

4. Як психолог може сприяти профілактиці тривожності у молодших 

школярів? 

5. Які напрямки роботи психолога з підлітками 12-13 років? 

6. Які форми і методи надання психологічної допомоги при проблемах 

спілкування у підлітковому віці? 

7. Які основні фактори ризику виникнення дезадаптації в підлітковому 

віці? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №10:  

1. Які завдання розвитку стоять в юнацькому віці? 

2. Як допомогти старшокласнику вибрати професію? 

3. Яку допомогу може надати шкільний психолог у формуванні статевої 

ідентичності? 

Контрольні питання до семінарського заняття №11:  

1. Які основні форми психологічної роботи з батьками? 

2. Які є діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного 

виховання? 
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3. Які є методи психокорекційної роботи з сім’ями дошкільників і 

школярів? 

4. Які основні компоненти схеми аналізу особливостей і недоліків 

сімейного виховання? 

 

Контрольні питання до семінарського заняття №10:  

1. Які є типи психологічних портретів педагогів? 

2. Які форми і методи профілактики педагогічних конфліктів? 

3. Які є основні методи психологічної експертизи професійної 

компетентності педагога? 

4. Які функції виконує психологічний клімат у колективі? 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 
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Приклади тестових завдань до екзамену 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Психологія) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 
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Миколаїв 2017-2018 

 

Самостійна робота студентів з психології займає важливе місце у 

навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців з початкової освіти. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх вчителів неможлива без належної організації самостійної 

роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Самостійна робота включає в себе як репродуктивні, так і творчі аспекти 

діяльності студентів. В залежності від цього розрізняють три рівні самостійної 

діяльності студентів, які знаходять своє відображення і при виконанні завдань з 

психології:  

1. Репродуктивний(тренувальний) рівень – спрямований на 

закріплення знань, формування навичок та умінь; включає складання таблиць 

та схем тощо; пізнавальна діяльність полягає в осмисленні та запам’ятанні 

інформації.  

2. Реконструктивний рівень – при виконанні таких завдань студенти 

готують інформаційні повідомлення, визначають тези доповіді.  

3. Творчий, пошуковий рівень – передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, студент повинен самостійно здійснювати вибір методів та засобів 

вирішення (учбово-дослідницькі завдання).  

Кожний вид самостійної роботи з орієнтований на розвиток певних 

навичок та умінь.  

У структурі самостійної роботи студентів можна виділити такі 

компоненти: мотиваційний (потреба в нових знаннях з метою самоосвіти), 
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змістовий (пізнавальна задача, цілі учбової діяльності), процесуальний (підбір, 

застосування адекватних методів, що ведуть до ефективного результату).  

Самостійна робота студентів сприятиме свідомому та творчому 

засвоєнню теоретичних основ психології, формуванню стійкого інтересу до 

психологічних знань та розвитку умінь ефективно їх застосовувати в 

практичній діяльності вчителя. Завдання для самостійної роботи спрямовані на 

те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної 

активності і самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню процесу 

самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота спрямована на формування навичок саморегуляції 

пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого позитивного ставлення до 

процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в проблемах психології, 

зокрема.  

Основними формами самостійної роботи є:  

- конспектування першоджерел та періодики; 

- систематизація учбової інформації в схемах, таблицях;  

- складання термінологічного словника до теми;  

- підготовка реферативних, інформаційних повідомлень; 

- підготовка тестових методик, спрямованих на вивчення 

психологічних явищ; 

- підбір тренінгових вправ. 

Самостійна робота студентів спрямована не лише на більш ефективне 

засвоєння конкретної психологічної дисципліни, а, в цілому, на формування 

навичок самостійної роботи, навичок самоосвіти та професійне становлення 

майбутніх фахівців.  

 

Методичні рекомендації щодо самостійного здобуття знань з навчальної і 

наукової літератури (конспектування першоджерел і періодики) 
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Головним джерелом здобуття знань у процесі навчання у ВНЗ є книга 

(підручник, навчальний посібник, монографія, словник, довідник, збірник 

наукових праць, наукова стаття тощо). 

Під час добору літератури з того чи іншого питання студентові необхідно 

вміти скласти бібліографічні записи згідно з єдиними вимогами, які є 

обов'язковими для оформлення бібліографічного апарату. Опис книги потрібно 

робити з титульного листа за такою формою: 

1. Прізвище та ініціали автора (якщо книгу написали два чи три автори, їх 

прізвища та ініціали подають також на початку опису). 

2. Назва (заголовок) книги. Подають повністю і без скорочень. 

3. Підзаголовні відомості. Зазначають відомості про жанр книги (науково-

популярний нарис, навчальний посібник, довідник і т. ін.); вказують також, за 

чиєю редакцією вийшла книга; порядковий номер видання. 

4. Вихідна інформація. Подають відомості про місце видання, найменування 

видавництва та рік видання. 

Опис книг, газетних і журнальних статей треба робити тією мовою, якою їх 

надруковано. 

У роботі з книгою варто дотримуватися таких правил:  

– під час вивчення певної проблеми насамперед потрібно ознайомитися з 

першоджерелами, а потім уже з посібниками і критичними статтями. 

Опрацювання посібників не може замінити вивчення першоджерел. Роботанад 

першоджерелами викликає в студента самостійні думки, судження, сприяє 

глибшому розумінню теми чи проблеми. 

– опрацювання літератури з конкретного питання варто починати з робіт 

загального характеру і від них переходити до спеціальних і вужчих досліджень. 

Студент може використати різні види читання. 

Часто застосовують суцільне читання, яке становить процес уважного 

вивчення книги або окремих її тем, розділів без відволікань. У такому разі будь-

яке питання треба починати вивчати з найпростішого, загального. Проте слід 

усвідомлювати поняття, судження, міркування, умовиводи та ін.; з'ясовувати 
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основні положення, тези, твердження, встановлювати взаємозв'язок між ними; 

відокремлювати головне від другорядного та ін. 

- вміти критично проаналізувати зміст книги, дати правильну оцінку. 

Іноді потрібно використати часткове читання, коли необхідно опрацювати 

лише окремі розділи, питання та ін. Найчастіше часткове читання застосовують 

у роботі з енциклопедіями, словниками, довідниками. Треба визначити коло 

довідкової літератури, напрацювати зручну для себе систему записів та ін. 

Необхідним для студента є синтетичне читання — конкретне і раціональне 

використання часткового і суцільного читання книги. 

Для підвищення ефективності засвоєння прочитаного необхідно 

дотримуватися певного алгоритму читання. Сформуйте свій алгоритм читання і 

постійно пам'ятайте зміст та лексичне значення його компонентів. Основою для 

вироблення власного алгоритму читання може бути така схема: 

- автор, назва книги, статті; 

- джерело і вихідна інформація; 

- структура книги, статті; 

- основний зміст; 

- особливості й побудова фактографічного матеріалу; 

- проблеми, які здаються для вас суперечливими; 

- новизна опрацьованого матеріалу, його місце і значення в подальшому 

розумінні наукових проблем, можливість використання у практичній 

діяльності. 

Бути уважними. Треба зосереджувати увагу на процесі читання. 

Намагайтеся зрозуміти прочитане у процесі читання. Це ключ до 

проникнення у зміст і сутність прочитаного, шлях до його запам'ятання. 

Постійно повторювати прочитане зразу ж після завершення читання. У 

процесі читання запам'ятовувати не слова чи окремі фрази, а думки, ідеї. Адже 

тільки осмислене запам'ятовування раціональне і продуктивне. Не 

перевантажуйте пам'ять! Якщо ви не згадали забуте протягом 3-4 хвилин - ще 

раз зверніться до тексту. 
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Використовувати різні способи читання. Це залежить від мети опрацювання 

друкованого джерела інформації. 

У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи прочитаного. 

Під час опрацювання книг застосовують такі види записів: складання плану; 

виписування цитат; записи висновків, складання тез; складання конспекту; 

складання анотацій; написання реферату; рецензування; систематизація 

зведених оглядів; підготовка зведеного конспекту; складання схем, таблиць; 

запис власних думок; записи окремих слів із заношуванням їх значення та ін. 

План - така форма запису, коли студент фіксує окремі логічно завершені 

частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. План може бути 

простим і складним, залежно від змісту прочитаного матеріалу та визначеної 

мети. 

Цитата - дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова, ідо їх наводять 

письмово чи усно для підтвердження міркування. 

Опрацьовуючи літературу, потрібно зробити записи основних думок автора. 

Для цього в. зошиті студент указує прізвище та ініціали автора, назву книги, 

місце і рік видання. У певній послідовності записує міркування про головні 

проблеми чи питання, які розглянуто у творі. На-полях можна робити свої 

помітки. Такий підхід дає змогу продумати прочитане, усвідомити в загальних 

рисах його суть і зберегти матеріал (основу) для відтворення в пам'яті головних 

проблем книги у майбутньому. 

Тези - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, 

повідомлення тощо. Кожну тезу потрібно сформулювати чітко, стисло, вона 

має передавати основну думку автора. Приклади і доведення не записують. На 

полях читач може робити помітки, записувати свої думки щодо опрацьованого 

матеріалу. 

Робота з книгою в такий спосіб допомагає синтезувати основні думки й 

положення, сприяє розвитку логічного мислення. 

Студент має вміти складати конспект. Власне конспект - це короткий, 

послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту книги, статті, лекції, 
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записаний у розповідній формі. У конспекті можна записувати тези, виписки, 

цитати, цифрові матеріали, таблиці, графіки, окремі рисунки. Виклад 

конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним. Для 

підтвердження окремих положень необхідно записувати найяскравіші 

приклади. До складання конспектів книг, статей ставлять такі вимоги: 

- записи треба вести в окремому зошиті. Найкраще використовувати для 

цього шкільний зошит, що містить 12 аркушів. Це дає змогу в майбутньому 

більш зручно користуватися раніше зробленими записами, розміщувати і 

синтезувати їх за тематичним принципом. З лівого боку сторінки відводять 

широке поле (4-5 см). На ньому зручно робити помітки, доповнення, складати 

плани законспектованого матеріалу, висловлювати власні думки; 

- на початку конспекту необхідно записати прізвище та ініціали автора, 

повну назву роботи з підзаголовками, місце і рік видання, кількість сторінок 

(опрацьовуючи великі за обсягом джерела, доцільно починати з окремої 

сторінки). Важливо записати дату написання твору, обставини його написання, 

якщо такі є. Ці відомості можна взяти з передмови чи приміток; 

- писати необхідно розбірливим почерком і обов'язково чорнилом. Треба 

пам'ятати, що конспект ви готуєте не для одноразового використання. Він може 

стати у пригоді впродовж навчання і в подальшій самостійній професійній 

діяльності; 

- цитати й особливо важливі думки (положення, визначення, правила та ін.) 

необхідно позначати в тексті; 

— доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті 

потрібні місця. 

Складання конспекту наукової праці починається з попереднього прочитання 

матеріалу, у якому подано її аналіз, оцінку, що допомагає звернути увагу на 

головні питання і проблеми. Важливо спочатку перечитати всю працю, не 

роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише 

після цього конспектувати. Записи варто робити, переказуючи матеріал своїми 

словами. Ефект дає фіксація результатів аналізу й синтезу прочитаного, а не 
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дослівний запис незрозумілого чи, в гіршому разі, перефразованих окремих 

речень, часто не пов'язаних між собою. 

У конспекті треба чітко записувати заголовки й підзаголовки, що є в роботі, 

позначаючи їх підкресленням, іншим чорнилом. Сторінки конспекту необхідно 

нумерувати. 

Складання анотацій. Анотація — коротка узагальнювальна характеристика 

книги (чи її частини), статті, рукопису. Для складання анотації необхідно 

уважно перечитати книгу, з'ясувати, кому вона адресована, з якою метою її 

можна використати. Працю потрібно оцінити з погляду її науковості, логічної 

послідовності, актуальності питань чи проблем. 

Рецензія - критична оцінка праці, відгук про неї. У ній висловлюють 

міркування про прочитане загалом і його найважливіші деталі, застосовуючи 

науково обґрунтовані доведення, факти, пояснення. Рецензії здебільшого мають 

характер висновків, узагальнень, оцінки прочитаного. Можна давати оцінку 

книги чи статті загалом або окремих її розділам, частинам, роблячи наприкінці 

узагальнення. 

Складання зведеного конспекту становить систему записів, які містять 

фіксування планів, виписування цитат, окремих тез, висновків, докладне 

конспектування розділів тощо. 

На окремих аркушах паперу або в спеціальному зошиті треба виписувати 

незрозумілі слова з поясненням і тлумаченням їх значення, прислів'я, приказки, 

афоризми, крилаті слова, що також є корисним у діяльності студента. 

 

Методика самостійної підготовки студента до поточного контролю 

Підготовка до поточної контрольної роботи вимагає певного алгоритму 

дій. Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 
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Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Практична психологія» 

займає важливе місце у навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців 

спеціальності «Початкова освіта». Ефективна організація навчально-виховного 

процесу в системі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових 

класів неможлива без належної організації самостійної роботи студентів.  

Виконання студентом завдань для самостійної роботи сприятиме 

свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, формуванню 

стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь ефективно їх 

застосовувати в практичній діяльності. Завдання для спрямовані на те, щоб 

найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної активності і 

самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню процесу самоосвіти в ході 

професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах практичної психології.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1.Творче завдання  

   Дана форма самостійної роботи передбачає теоретичне та практичне 

опрацювання матеріалу із пропонованої теми.      

 Максимальний бал –30.   

2. Реферат 

     Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 
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критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал - 30.    

3. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 20.    

4. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 20.   

5. Таблиця-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 30.    

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Дана форма самостійної роботи передбачає що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти певного явища, а й пропонують практичні вправи для 

роботи. Обсяг – до 10 сторінок друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 

теоретичний огляд теми – 3-4 сторінки, практичні вправи –3-4 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал – 40.    
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Карта самостійної роботи студента 

__348_____ групи ___3___ курсу 

спеціальності     Початкова освіта 

з дисципліни Практична психологія (1 семестр) 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількіст

ь балів 

(за 

видами 

роботи)*

* 

Кількіс

ть балів 

всього 

за 

кредит 

Термін 

викона

ння 

(тижні)*

** 

Виклад

ач 

(підпис) 

Кредит № 1 

Тема: 

«Практична 

психологія як 

галузь знань» 

Реферат «Загальні 

тенденції розвитку 

психологічної служби 

освіти в різних країнах 

світу» 

30 70   

План-конспект 

«Особливості роботи 

психолога в закладах 

освіти» 

20   

Доповідь на тему: 

«Адаптація до 

професійної діяльності» 

20   

Кредит № 2 

Тема: 

«Особистість 

практичного 

психолога та 

організація його 

роботи» 

Есе на тему: 

«Особистість 

практичного психолога» 

20 60   

Доповідь на тему:  

«Професійна етика 

практичного психолога» 

20   

Контрольна робота № 1 20   

Кредит № 3 

Тема: «Основні 

види діяльності 

психолога в 

системі освіти 

України» 

Творче завдання: 

«Індивідуальна та 

групова психокорекція» 

30 70   

План-конспект 

«Психологічна експертиза та 

соціально-психологічна 

реабілітація як види 

діяльності практичного 

психолога» 

20   

Контрольна робота № 2 20   
Всього балів за самостійну роботу 200 балів 200   

ВСЬОГО за семестр – 120 год. 
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Карта самостійної роботи студента 

__348_____ групи ___3___ курсу 

спеціальності     Початкова освіта 

з дисципліни Практична психологія ( 2 семестр) 

 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконанн

я 

(тижні)*** 

Вик

лад

ач 

(під

пис) 

Кредит № 4 

Тема: 

«Психологічна 

служба 

дошкільного 

навчально-

виховного закладу» 

Презентація 

«Сказкотерапія як один з 

методів корекційно-

розвивальної роботи з 

дітьми» 

30 70   

Таблиця-конспект 

«Основні види порушень 

поведінки дошкільників та 

їх корекція» 

20   

Тестування 20   

Кредит № 5 

Тема: «Шкільна 

психологічна 

служба» 

Методична скринька: 

«Корекційна допомога 

дітям із труднощами у 

навчанні» 

15 70   

Табулювання:  
«Корекція основних типів 

акцентуацій у підлітків» 

15   

Контрольна робота № 

3 

40   

Кредит № 6 

Тема: «Робота з 

сім'ями учнів та 

педагогічним 

колективом як 

напрями діяльності 

психологічної 

служби в системі 

освіти» 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«Психологічна допомога 

педагогу у вирішенні 

проблем психічної 

саморегуляції та 

особистісного зростання» 

30 60   

    

Контрольна робота № 

4 

30   

Всього балів за самостійну роботу 200 балів 200   

ВСЬОГО за семестр – 120 год. 
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Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання 

 

Студенти ЗФН мають необхідність самостійно відпрацьовувати великий за 

обсягом матеріал при підготовці до семінарських, практичних занять та при 

підготовці до іспитів чи заліків. Тому з навчальної дисципліни «Психологія» 

завчасно дається студентам ЗФН необхідний методичний матеріал – теми 

семінарських занять, конкретні питання, що виносяться на обговорення, 

рекомендована література, тести для виявлення рівня оволодіння відповідними 

теоретичними положеннями, набір завдань різного ступеня складності для 

розв'язання їх студентами тощо. 

Щоб студенти ЗФН успішно виконували самостійну роботу з навчальної 

дисципліни, вони мають: 

- добре вивчити теоретичний матеріал; оволодіти методикою застосування 

знань на практиці; 

- вміти користуватися необхідним обладнанням, матеріалами; 

- вивчити рекомендації, які викладено у навчальних посібниках та 

методичних розробках; 

 - скласти план роботи; 

- підготувати необхідний матеріал. 

Безперечно, успіх можливий лише за умови копіткої підготовчої роботи 

студента. 

Підготовка до контрольної роботи вимагає певного алгоритму дій. 

Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 

Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 
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Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 
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ТЕМА:  Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога. 

Експрес-діагностика емпатії  

Мета: Оволодіти методикою діагностики емпатії за допомогою 

опитувальника. 

Хід роботи: 

Вступні зауваження 

Емпатія - емоційний відгук людини на переживання інших людей, яке 

може виявлятися у співпереживанні, співчутті та співдії. При співпереживанні 

емоційний відгук одного з партнерів по спілкуванню ідентичний тому, що 

переживає інший; це можливе лише тоді, коли ми уявляємо себе на місці того, 

хто переживає певний емоційний стан. Переживання людини, яка співчуває, 

відрізняються за забарвленням та інтенсивністю від переживань об'єкту 

співчуття. 

Емпатія є специфічною формою психічного відображення і відіграє важ-

ливу роль в пізнанні людиною оточуючого світу, насамперед, соціального. 

Емпатія відноситься до пасивних типів поведінки, але вона чинить суттєвий 

вплив на соціальну регуляцію поведінки особистості. 

При оцінці емпатії як індивідуально-психологічної характеристики слід 

враховувати фактори, які найбільше впливають на емоційну чутливість і 

особливості емоційного реагування - такі, як стать, вік, емоційний досвід, 

соціальні установки. Для емпатії характерне те, що вона може виникати і 

проявлятися з більшою силою не лише стосовно людей (тварин), які існують 

реально, але й до зображених у творах художньої літератури, кіно, театру, 

живопису, скульптури. 

Емпатія є професійно значущою якістю для спеціалістів психолого-

педагогічного та медичного профілю, а також працівників сфери масової інфор-

мації, сфери обслуговування, для діячів літератури і мистецтва. 

Необхідні матеріали: опитувальник для діагностики емпатії та бланк 

відповідей. 

Порядок роботи: 
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1. Виготовити бланк відповідей. 

2. Заповнити анкетну частину бланку відповіді. Дати відповіді на 

запитання опитувальника, враховуючи наступну інструкцію: 

«Пропонуємо вам оцінити низку тверджень. Ваші відповіді не 

будуть оцінюватися як хороші чи погані, тому просимо виявляти 

щирість. Над твердженнями не слід довго роздумувати. 

Достовірними є ті відповіді, які першими спали на думку. 

Прочитайте в опитувальнику твердження і відповідно до його 

номера відзначте знаком «+» у бланку відповідей вашу думку одним 

з варіантів: «не знаю», «ні, ніколи», «інколи», «часто», «майже 

завжди», «завжди або так». Жодне з тверджень пропускати не 

можна.» 

Лист відповідей 

Прізвище, ім'я, по батькові________________________________ 

Дата ___________________________    

Вік____________________________________________ 

Склад сім'ї, в якій виховувався _____________________ 

Є за порядком ____________________ дитиною в сім'ї. 

У дитинстві відвідував (не відвідував) дитячий садок. 

Кількість друзів зі шкільного віку___________________________ 

Основні інтереси та захоплення на даний час__________________ 

Професія батька _______________________________ 

Професія матері _______________________________ 

Бланк відповідей 

Номер 

твердженн

я 

Відповіді 
не 

знаю 

нікол

и або 

ні 

інкол

и 

часто майже 

завжд

и 

завжд

и або 

так 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
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8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
ЗО       
31       
32       
33       
34       
35       
36       

Опитувальник 

1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії 

«Життя видатних людей». 

2. Дорослих дітей дратує турбота старших. 

3. Мені подобається замислюватися над причинами успіхів та невдач 

інших людей. 

4. Серед музичних передач надаю перевагу «Сучасним ритмам». 

5. Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого слід терпіти, 

навіть якщо вони тривають роками. 

6. Хворій людині можна допомогти навіть словом. 

7. Стороннім особам не слід втручатися у конфлікт між двома людьми. 

8. Люди похилого віку, як правило, вразливі не без причин. 

9. Коли я в дитинстві слухав сумну історію, на очі самі собою 
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наверталися сльози. 

10.Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій. 

11.Я байдужий до критики на мою адресу. 

12.Мені більше подобається розглядати портрети, ніж пейзажі. 

13.Я завжди все пробачав батькам, навіть якщо вони не мали рації. 

14.Якщо кінь погано тягне, його потрібно шмагати. 

15.Коли я читаю про драматичні події в житті людини, то відчуваю 

неначе це відбувається зі мною. 

16.Батьки ставляться до своїх дітей справедливо. 

17.Коли я бачу підлітків чи дорослих, які сваряться, я втручаюсь. 

18.Я не звертаю уваги на поганий настрій своїх батьків. 

19.Я довго спостерігаю за поведінкою птахів і тварин, відкладаючи всі 

свої справи. 

20.Фільми й книги можуть викликати сльози лише у несерйозних людей. 

21.Мені подобається спостерігати за виразом обличчя і поведінкою 

незнайомих людей. 

22.У дитинстві я приводив додому бездомних собак і котів. 

23.Всі люди необґрунтовано озлоблені. 

24.Коли я дивлюся на незнайому людину, мені хочеться вгадати, як скла-

деться її доля. 

25.Коли я бачу покалічену тварину, я намагаюся їй чимось допомогти. 

26.У дитинстві молодші ходили за мною слідом. 

27.Людині полегшає, якщо уважно вислухати її скарги. 

28.Якщо я бачу вуличну пригоду, то намагаюся не потрапити в число її 

свідків. 

29.Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або 

розвагу. 

30.Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій свого хазяїна. 

31.Зі складних конфліктних ситуацій людина повинна знаходити вихід са-

мостійно. 
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32.Якщо дитина плаче, то на це є причини. 

33.Молодь повинна завжди задовільняти будь-які забаганки і прохання 

старших людей. 

34.Мені хотілося дізнатися, чому деякі мої товариші інколи бувають 

замріяними. 

35.Безпритульних домашніх тварин слід знищувати. 

36.Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті 

проблеми, я змінюю тему розмови. 

Обробка результатів: 

1. Визначаємо достовірність отриманих даних. Для цього необхідно 

підрахувати, скільки відповідей певного типу подано на вказані твердження 

опитувальника: 

«не знаю» - на твердження 2, 4, 16, 18, 33; 

«завжди або так» - на твердження 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. 

Крім того, слід виявити: 

- скільки разів відповідь «завжди або так» отримано на обидва твердження 

в парах 7 і 17, 10 і 18, 17 і 31, 22 і 35, 34 і 36; 

- відповідь «завжди або так» отримана для одного з тверджень, а відповідь 

«ні або ніколи» для другого в таких парах тверджень 3 і 36, 1 і 3, 17 і 28. 

Знайдіть суму результатів підрахунку. 

Якщо загальна сума 5 і більше, то результат дослідження недостовірний; 

якщо сума дорівнює 4 - результат сумнівний; якщо сума не більше 3 - результат 

дослідження визнається достовірним. 

2. Кожну відповідь оцініть певною кількістю балів: 

«не знаю» - 0 балів; «ні або ніколи» - 1 бал; «інколи» - 2 бали; «часто» - 3 

бали; «майже завжди» - 4 бали; «завжди або так» - 5 балів. 

3. Знайдіть суму балів, користуючись ключем-дешифратором: 
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Ключ-дешифратор 

№ Назва шкали Номер 

твердження І Емпатія стосовно батьків 10, 13, 16 
II Емпатія стосовно тварин 19,22,25 
III Емпатія стосовно людей похилого віку 2,5,8 
I

V 

Емпатія стосовно дітей 26, 29, 32 
V Емпатія стосовно героїв художніх творів 9, 12, 15 
V

I 

Емпатія стосовно незнайомих або 

малознайомих людей 

21,24,27 

4. За допомогою таблиці «Рівні емпатії», на основі отриманих бальних 

оцінок діагностується рівень емпатії за кожною зі складових та в цілому. 

Рівні емпатії 

Рівень Кількість балів 
За окремими 

шкалами 

В цілому 
Дуже високий 15 82-90 

Високий 13-14 63-81 
Середній 5-12 37-62 
Низький 2-4 12-36 

Дуже низький 0-1 5-11 
5. Аналіз результатів проводять подавши їх у вигляді кругової діаграми. 

Круг поділяють на шість секторів за кількістю діагностичних шкал, які познача-

ють римськими цифрами від І до VI, відповідно до порядку, поданому в ключі-

дешифраторі. Радіуси круга, які розмежовують сектори, ділять на 15 рівних 

відрізків. Кожен відрізок відповідає одному балу. Початок відліку (0 балів) 

знаходиться в центрі круга. На цій координатній сітці в кожному секторі 

наноситься дуга з радіусом, який відповідає кількості балів за відповідною 

шкалою. Ступінчастість секторів свідчить про нерівномірність розвитку різних 

компонентів емпатії. 

Інтерпретацію даних проводять з урахуванням аналізу поведінки та ха-

рактеру людини, її життєвого шляху, умов виховання і навчання. 

Кругову діаграму емпатії та інтерпретацію результатів оформити як вис-

новок. 

ПІДСУМОК. На основі знань загальнопсихологічних закономірностей 

спілкування проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді 

на запитання: 

- в яких формах вивляється емпатія? 

- чому емпатія є професійно важливою якістю для спеціалістів окремих 

видів діяльності? 
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ТЕМА: Професійна мотивація обрання фаху психолога  

Мета: Вироблення навичок роботи із психодіагностичними методиками 

вивчення мотивів професійної діяльності. 

Хід роботи: 

Вступні зауваження 

Під мотивацією традиційно розуміють спонукання, які викликають ак-

тивність особистості і визначають її спрямованість. Мотивація, визначаючи 

поведінку і діяльність, чинить вплив на професійне самовизначення, на за-

доволеність своєю працею. 

Професійна мотивація - це дія конкретних спонук, які визначають вибір 

професії та тривалість виконання обов'язків, які пов'язані з професією. Про-

фесійна мотивація формується у молоді під впливом факторів оточуючої 

дійсності, профорієнтаційної роботи, яка проводиться у школі або у відпов-

ідних центрах профорієнтації. 

Професійна орієнтація динамічна, мінлива і є неперервним процесом, 

який відбувається під постійним впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів. 

Структуру професійних мотивів можна виявити на різних стадіях становлення 

(розвитку) професіонала: на етапі вибору професії або спеціальності; в процесі 

роботи за обраною спеціальністю; при зміні робочого місця (перехід з однієї 

роботи на іншу). 

Професійна мотивація формується в результаті цілеспрямованої діяль-

ності школи, вищих навчальних закладів, трудового колективу, в яких дово-

диться працювати й навчатися індивиду. При розгляді проблем, які пов'язані з 

професійною орієнтацією, питання про вплив мотивації на успішність 

діяльності є одним з найважливіших. Загальновизнано, що від вираженості 

професійних мотивів залежить ефективність діяльності. 

Необхідні матеріали: опитувальник на виявлення провідних мотивів 

професійної діяльності і лист відповідей. 

Порядок роботи: Студентам пропонується виготовити бланк відповідей, 

ознайомитися з текстом опитувальника і діяти за такою інструкцією: 
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«Пропонований опитувальник складається з ряду тверджень, кожне з яких має 

три різні закінчення. Необхідно з трьох варіантів закінчення вибрати найбільш 

прийнятний для вас. Далі на бланку відповідей слід відшукати необхідну 

відповідь й позначити її, обводячи кружечком. Будьте уважні: для кожного 

твердження слід вибрати й позначити лише одну відповідь. Відповідаючи на 

запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важлива не конкретна 

відповідь, а сумарний бал за серією питань.» 

Бланк відповідей 

Прізвище, ім'я, по 

батькові_________________________________________ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
1а 4б 9в 10б 7а 8б 
2в 5б 13в 14а 14б 11а 
13а 13б 15а 15б 15в 14в 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
16 4в 9а 10в 7б 8в 
За 6а 16в 126 17б 178 
16а 166 186 17а 18в 18а 
3.1 3.2 3.3 3.4   
1в 5а 7в 8а   
2а 6б 12а 19в   
3б 11б 19б 20а   
4.1 4.2 4.3 4.4   
2б 4а 9б 10а   
3в 5б 12б 19а   
1в 6в 20в 20б   

Опитувальник для визначення провідних мотивів професійної 

діяльності 

1. Мені подобається: 

а) виконувати будь-яку роботу, якщо я знаю, що моя праця не пропаде 

даремно; 

б) навчатися всьому новому, для тога, щоб досягти поставлених у 

житті цілей; 

в) робити все якомога краще тому, що це допоможе мені в житті. 

2. Я думаю, що: 
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а) потрібно робити все, що доручають, якомога краще, оскільки це 

допоможе мені в житті; 

б) своєю працею потрібно приносити користь оточуючим, тоді вони 

відповідатимуть тим же; 

в) можна займатися чим завгодно, якщо це наближає до досягнення 

поставлених цілей. 

3. Я люблю: 

а) пізнавати щось нове, якщо мені це знадобиться у майбутньому; 

б) виконувати будь-яку роботу якомога краще, якщо це хто-небудь 

помітить; 

в) робити будь-яку справу якомога краще, оскільки це тішить 

оточуючих. 

4. Я вважаю, що: 

а) головне в будь-якій роботі - це те, що вона приносить користь 

оточуючим; 

б) у житті необхідно все випробувати, спробувати свої сили в усьому; 

в) у житті головне - це постійно вчитися всьому новому. 

5. Мені приємно: 

а) коли я роблю справу так добре, наскільки можу; 

б) коли моя робота приносить користь оточуючим, оскільки це 

найважливіше у будь-якій роботі; 

в) робити будь-яку роботу, оскільки працювати завжди приємно. 

6. Мене приваблює: 

а) процес опанування новими знаннями й навичками; 

б) виконання будь-якої роботи на межі моїх можливостей; 

в) процес роботи, яка приносить очевидну користь оточуючим. 

7. Я впевнений у тому, що будь-яка робота цікава тоді, коли: 

а) вона важлива й відповідальна; 

б) вона приносить мені користь; 

в) я можу майстерно її виконати. 
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8. Мені подобається: 

а) бути майстром своєї справи; 

б) робити щось самому, без допомоги старших; 

в) постійно навчатися чомусь новому. 

9. Мені цікаво: а)вчитися; 

б) займатися тією справою, яку помічають інші; 

в) працювати. 

10. Я думаю, що: 

а) було б краще, якщо б результати моєї роботи завжди помічали 

оточуючі; 

б) у будь-якій роботі важливий результат; 

в) необхідно скоріше оволодівати потрібними знаннями й навичками, 

щоб можна було самому робити все, чого захочеться. 

11. Мені хочеться: 

а) займатися тільки тим, що мені приємно; 

б) будь-яку справу робити якомога краще, оскільки лише так можна 

зробити дійсно добре; 

в) щоб моя робота приносила користь оточуючим, оскільки це 

допоможе мені в майбутньому. 

12. Мені цікаво: 

а) коли я роблю якусь справу настільки добре, як рідко хто так може 

зробити; 

б) коли я вчуся робити те, чого не вмів робити раніше; 

в) робити те, що звертає на мене увагу. 

13. Я люблю: 

а) робити те, що всіма дуже цінується; 

б) робити будь-яку справу, якщо мені не заважають; 

в) коли я чимось зайнятий. 

14. Мені хочеться: 

а) виконувати будь-яку роботу, оскільки мене цікавить результат; 
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б) виконувати ту роботу, яка приносить користь; 

в) виконувати ту роботу, яка мені подобається. 

15. Я вважаю, що: 

а) у будь-якій справі найцікавіше - це її процес; 

б) у будь-якій справі найцікавіше - це її результат; 

в) у будь-якій справі найцікавіше - це те, наскільки вона важлива для 

інших людей. 

16. Мені приємно: 

а) вчитися всього, що потім знадобиться у житті; 

б) вчитися всього нового, незалежно від того, наскільки це потрібно; 

в) вчитися, оскільки подобається сам процес учіння. 

17. Мене приваблюють: 

а) перспектива, яка відкриється після закінчення навчання; 

б) те, що після навчання я стану потрібною людиною; 

в) у навчанні те, що воно корисне для мене. 

18. Я впевнений у тому, що: 

а) те, чого я навчусь, завжди мені знадобиться; 

б) мені завжди буде подобатися вчитися; 

в) після навчання я стану потрібною людиною. 

19. Мені подобається: 

а) коли результат моєї роботи помічається оточуючими; 

б) коли я виконую свою роботу майстерно; 

в) коли я виконую будь-яку справу настільки добре, що більшість так 

не зможе. 

20. Мені цікаво: 

а) коли я якісно виконую доручену мені справу; 

б) робити все те, що помічають оточуючі; 

в) коли всі знають, що я роблю на своїй роботі. 

Обробка результатів: Методика призначена для виявлення мотивів 

професійної діяльності. Серед них умовно виділяють чотири основні групи: 
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1 - мотиви власної праці; 

2 - мотиви соціальної значущості праці; 

3 - мотиви самоствердження в праці; 

4 - мотиви професійної майстерності. 

Після заповнення бланку відповідей підраховується сума кружечків в 

кожному стовпчику (один кружечок - один бал). Спочатку підраховується 

абсолютна сума балів за кожною з чотирьох груп мотивів. Для цього знаходять 

суму окремо по кожному стовпчику: 1.1-1.6 (мотиви власної праці); 2.1-2.6 

(мотиви соціальної значущості праці); 3.1.-3.4. (мотиви самоствердження в 

праці); 4.1.-4.4. (мотиви професійної майстерності). 

Для визначення провідної групи мотивів знайдені абсолютні суми балів 

першої та другої групи необхідно помножити на 2, а третьої й четвертої на 3. 

Отримане найбільше число відповідає провідній групі мотивів. 

 

ТЕМА: Визначення професійних здібностей психолога  

Мета: Оволодіти навичками психодіагностики професійних здібностей 

психолога на основі методики оцінки комунікативних і 

організаторських здібностей. 

Хід роботи: 

Вступні зауваження 

Комунікативність, як риса характеру, розвивається на основі спілкування, 

закріплюється в поведінці та стає передумовою для формування таких якостей 

особистості, як спрямованість на спілкування, інтерес до людей, соціальна 

перцепція, рефлексія, емпатія. Всі ці якості можна вважати необхідними для 

роботи у сфері професій «людина - людина», а також в інших сферах, де робота 

пов'язана з керівництвом і спілкуванням. Також важливими є і організаторські 

здібності, які виявляються у здатності до самостійного прийняття рішення, 

особливо у складних ситуаціях, в ініціативності у спілкуванні та діяльності, у 

плануванні діяльності. 
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Для оцінки потенційних можливостей особистості, її здібностей викорис-

товується анкета комунікативних і організаторських здібностей (КОС), 

запропонована Б.А.Федоришиним. 

Необхідні матеріали: опитувальник КОС і бланк відповідей. 

Порядок роботи:  

1. Виготовити бланк відповідей. 

Бланк відповідей 

Прізвище, ім'я, по 

батькові____________________________________________ 

Група________________________                                         

Дата_____________________________________________ 

 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 
17 18 19 20 
21 22 23 24 
25 26 27 28 
29 ЗО 31 32 
33 34 35 36 
37 38 39 40 

2. Ознайомитися з текстом опитувальника. 

3. Оцінити комунікативні та організаторські здібності за опитувальником 

КОС, користуючись такою інструкцією: «.Вам необхідно відповісти на 

всі запропоновані питання. Вільно висловлюйте свою думку з приводу 

кожного запитання і фіксуйте її так: якщо ваша відповідь на питання 

позитивна (ви згодні), то у відповідній клітинці бланка відповідей ви 

ставите плюс, якщо ж ваша відповідь негативна (ви не згодні), - 

ставите мінус. Слідкуйте за тим, щоб номер запитання і номер 

клітинки, в яку ви заносите відповідь, були однаковими. Майте на увазі, 

що питання мають загальний характер і не можуть містити всіх 

подробиць. Тому уявіть собі типові ситуації і не задумуйтесь над 

деталями. Не варто витрачати багато часу на обдумування, 
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відповідайте швидко. Можливо, на деякі запитання вам важко буде 

відповісти. Тоді намагайтесь дати ту відповідь, яку ви вважаєте більш 

прийнятною. Відповідаючи на питання, звертайте увагу на його перші 

слова. Ваша відповідь повинна точно з ними узгоджуватися. Відпо-

відаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. 

Важливими є не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією 

запитань.» 

 

Опитувальник КОС 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість Ваших товаришів до 

прийняття рішення, запропонованого Вами? 

3. Чи довго Вас турбує образа, яка була завдана Вам кимось з Ваших 

друзів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи прагнете Ви до нових знайомств? 

6. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше працювати з книгою, 

займатися іншими справами, ніж спілкуватися з людьми? 

8. Якщо виникають деякі труднощі у здійсненні Ваших намірів, чи легко 

Ви від них відмовляєтесь? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакт з людьми значно старшими Вас за 

віком? 

10. Чи любите Ви придумувати або організовувати з друзями різноманітні 

ігри та розваги? 

11. Чи важко Вам входити в нову для Вас компанію? 

12. Чи часто Ви відкладаєте «на потім» справи, які варто було б 

вирішити сьогодні? 

13. Чи легко Ви налагоджуєте контакт з незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви до того, щоб Ваші товариші діяли відповідно до 
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Вашої думки? 

15. Чи важко Вам вжитися в новий колектив? 

16. Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обов'язків, обіцянок? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися та поспілкуватися з 

новими людьми? 

18. Чи часто у розв'язанні важливих проблем ініціатива надходить 

від Вас? 

19. Чи дратують Вас оточуючі люди і чи хочеться Вам побути 

наодинці з самим собою? 

20. Чи правда, що зазвичай Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій 

обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей? 

22. Чи дратує Вас, коли не вдається завершити розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте Ви утруднення, незручність і ніяковість, якщо 

доводиться виявити ініціативу, щоб познайомитися з новою 

людиною? 

24. Чи правда, що Ви стомлюєтесь від частого спілкування з 

товаришами? 

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви виявляєте ініціативу при розв'язанні питань, які 

стосуються інтересів Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєтесь ніяково серед малознайомих 

людей? 

28. Чи правда, що Ви рідко прагнете доводити свою правоту? 

29. Чи вважаєте, що Ви можете легко внести пожвавлення в 

малознайому компанію? 

30. Чи берете Ви участь у громадській роботі групи, факультету, 

університету? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих незначною 
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кількістю осіб? 

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати власну думку або 

рішення, якщо вони не були одразу прийняті серед Ваших 

товаришів? 

33. Чи почуваєте Ви себе невимушено в незнайомій компанії? 

34. Чи охоче Ви розпочинаєте організацію різноманітних заходів 

для своїх товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить впевнено і спокійно, 

коли доводиться щось говорити великій групі людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто ви ніяковієте, відчуваєте скутість при спілкуванні з 

незнайомими людьми? 

40. Чи вірно, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе у великій 

компанії? 

 

Обробка результатів: 

1. Співставте відповіді з дешифратором і підрахуйте кількість відповідей, 

які збіглись, окремо по комунікативним і організаторським здібностям. 

Дешифратор 

 

Здібності 

 

Відповіді 
Позитивні Негативні 

Комунікативн

і 

Питання першого 

стовпчика 

Питання третього 

стовпчика Організаторсь

кі 

Питання другого 

стовпчика 

Питання 

четвертого 

стовпчика 

2. Обчисліть оціночні коефіцієнти комунікативних Кк і організаторських 

Ко здібностей як відношення кількості відповідей, які збіглись, до максимальної 

кількості збігів (20) за формулами: 

Кк = Кх : 20 
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Ко = Кх : 20 

Для якісної оцінки результатів співставте отримані коефіцієнти зі шкалою 

оцінок: 

Шкала оцінок комунікативних і організаторських здібностей 

 

Кк Ко Шкальна оцінка 
0,1-0,45 0,2-0,55 1 

0,46 - 0,55 0,56 - 0,65 2 
0,56-0,65 0,66- 0,70 3 
0,66 - 0,75 0,71-0,80 4 
0,76-1,00 0,81-1,00 5 

3. Здійсніть аналіз отриманих даних та сформулюйте висновок. 

При аналізі отриманих результатів необхідно враховувати такі пара-

метри: 

1. Досліджуваний, який отримав оцінку 1, характеризується низьким 

рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. 

2. Досліджувані, які отримали оцінку 2, характеризуються рівнем 

прояву комунікативних і організаторських здібностей нижче 

середнього. Вони не прагнуть до спілкування, почуваються скуто в 

новій компанії, колективі, надають перевагу усамітненню, 

обмежують свої знайомства, відчувають труднощі при встановленні 

контакту з людьми і при виступі перед аудиторією, погано 

орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють своєї думки, 

важко переживають образи, прояви ініціативи у громадській 

діяльності знижені, у багатьох справах уникають приймати 

самостійні рішення. 

3. Для досліджуваних, які отримали оцінку 3, характерний середній 

рівень прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони 

прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомих, 

відстоюють власну думку, планують свою роботу, однак потенціал їх 

здібностей не позначений високою стійкістю. Ця група 

досліджуваних потребує розвитку цих здібностей. 
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4. Досліджувані, які отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим 

рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони не 

губляться в новій ситуації, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть 

до розширення кола друзів, знайомих, займаються суспільною 

діяльністю, допомагають близьким та друзям, виявляють ініціативу у 

спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадських 

заходів, здатні приймати самостійні рішення у складних ситуаціях. Все це 

вони роблять не за примусом, а з власної волі. 

5. Досліджувані, які отримали оцінку 5, наділені дуже високим рівнем роз-

витку комунікативних і організаторських здібностей. Вони відчувають 

потребу в комунікативній та організаторській діяльності й активно праг-

нуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, невимушено по-

водять себе у новому колективі, ініціативні, схильні у важливій справі 

або в складній ситуації приймати самостійні рішення, відстоювати свою 

думку і схиляють до неї своїх товаришів, можуть внести пожвавлення в 

будь-яку компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполег-

ливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають ті справи, які 

задовольняли б їх потребу в комунікації та організаторській діяльності. 
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