
 



  

 

 
 



  

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Практикум з психології» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти як дисципліна за вибором студентів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є усвідомлення кожним 

власної індивідуальності та володіння механізмами самопізнання. 

Передумови для вивчення дисципліни: загальна психологія, вікова 

психологія. 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: засвоєння знань та набуття навичок з використання методик, 

спрямованих на вивчення психічних явищ. 

Основні завдання курсу: 

 освоєння особливостей побудови і проведення емпіричного  дослідження; 

 ознайомлення  студентів  із системою  понять  і засобів, що дозволяють 

здійснювати якісний аналіз отриманих в ході емпіричного психологічного 

дослідження даних та інтерпретувати їх; 

 набуття студентами навичок роботи з конкретними психологічними 

методиками, які мають широку область застосування; 

 набуття студентами умінь практично вивчати психологічні особливості 

протікання психічних явищ людини. 

 

012 Дошкільна освіта 

Програмні результати навчання: 

ПРН-2 Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та 

виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових 

психологічних і педагогічних понять та категорій.  

ПРН-3 Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними 

рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні 

відмінності дітей з особливими освітніми потребами.  

ПРН-4 Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших 

видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, 

навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку. 

ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та 

досягнутими дітьми результатами. 

ПРН-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини 

 Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

           ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

           ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

           ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  
           ФК-1 Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 

інформації.  



  

ФК-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних 

форм мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку. 

ФК-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію 

та застосовувати її в роботі з дітьми, батьками.  

ФК-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті 

для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 

перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя 

людини. 

 

013 Початкова освіта 

Програмні результати навчання: 

ПРН3. Знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні 

форми дошкільної й початкової освіти; особливості та інструментарій 

психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу; методи діагностики та 

корекції психофізичного розвитку дітей; види і засоби контролю 

ПРН17. Виявляти готовність до підвищення рівня педагогічної 

майстерності; володіти знаннями про способи професійного 

самовдосконалення; усвідомлювати рівень власних педагогічних здібностей, 

визначати причини недоліків у роботі; володіти навичками самовдосконалення, 

використання механізмів самооцінки власних досягнень в дослідницькій 

діяльності. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1.Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними 

системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів; 

чинним нормативним забезпеченням початкової й дошкільної освіти тощо. 

ЗК 2.Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-

педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ІІ. Фахові:  
           ФК 2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку дітей 

дошкільного віку, учнів початкової школи як суб’єктів освітнього процесу на 

основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні 

чинники розвитку. Складниками психологічної компетентності є 

диференціально-психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна. 

 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ПРН 4 Володіння української мовою на високому рівні й здатність 

реагувати мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



  

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  
ФК-8. Володіння  професійними якостями вчителя і філолога. 

ФК-6. Здатність до професійного удосконалення, підвищення 

кваліфікації. 

 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

Програмні результати навчання: 

ПРН 10. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники 

збереження здоров’я. 

ПРН 11. Знає біологічні, соціальні, психологічні, духовні чинники, що 

обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання та 

спорту. 

ПРН 27. Здатний аналізувати соціально та особистісно  значущі 

світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих  ціннісних 

орієнтирів і гуманістичних ідеалів, розуміння концепції сталого розвитку 

людства.  

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 

ІІ. Фахові:  
ФК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями 

навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції освітнього 

процесу з фізичного виховання.  

ФК 14.Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних для 

постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного 

розвитку. 

 

014.03 Середня освіта (Історія) 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  



  

ФК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями 

навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-

виховного процесу.  

ФК 18. Здатність брати на себе відповідальність, бути активним у 

прийнятті рішень, суспільному житті, урегулюванні конфліктів 

ненасильницьким чином, функціонуванні та розвитку демократичних 

інститутів суспільства.  

 

053 Психологія 

Програмні результати навчання: 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР 4. Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ІІ. Фахові:  
СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК 4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК 7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Дослідження особистості 

Тема 1. Дослідження свідомості особистості.  

Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв'язок (психічні процеси, 

стани, властивості). Методи психологічного дослідження. Уявлення про 

особистість. Структура особистості у різних психологічних напрямках. Поняття 

свідоме, несвідоме. 

Тема 2. Дослідження несвідомих процесів.  

Уявлення про особистість в аналітичній психології. Особисте та 

колективне несвідоме. Основні архетипи за К.Г.Юнгом. Використання 

казкотерапії при дослідженні несвідомих процесів. 

 Кредит 2. Проективний підхід у дослідженні особистості 

Тема 3. Тематичний психомалюнок.  



  

Метод тестування у психології. Поняття та види проекції. Мехінізм 

проекції. Види проективних тестів. Тематичний психомалюнок як один із видів 

проективних технік. 

Тема 4. Арт-терапевтичні техніки у дослідженні особистості.  

Поняття арт-терапії. Методи, види, техніки арт-терапії. Використаня арт-

терапевтичних технік у дослідженні особистості (МАК, пісочна терапія, 

казкотерапія тощо).  

Кредит 3. Дослідження самосвідомості особистості 

Тема 5. Дослідження самооцінки особистості.  

Дослідження самооцінки особистості. Дослідження рівня  домагань 

особистості за допомогою моторної проби Шварцландера.  

Тема 6. Тест незавершених речень. 

Методика дослідження «незавершені речення» Сакса і Леві. Особливості 

застосування та інтерпретації результатів. 

Кредит 4. Дослідження структури та властивостей особистості 

Тема 7. Дослідження характерологічних властивостей.  

Структура особистості. Вивчення характерологічних властивостей за 

допомогою методики «Особистісний диференціал». Локус-контроль: поняття, 

види, особливості вимірювання. 

Тема 8. Вивчення активності і спрямованості особистості.  

Активність особистості. Потреби і мотиви людини. Поняття і структура 

спрямованості. Основні методики для вивчення спрямованості особистості. 

Діагностика спрямованості і мотивації. 

Кредит 5. Дослідження типології особистості 

Тема 9. Психогеометричний тест С.Деллінгера 

Теоретичні уявлення, покладені в основу тесту. Мета, завдання та сфера 

застосування методики С.Деллінгера. Особливості інтерпретації. 

Тема 10. Методика визначення типу особистості Д.Олдхема і 

Л.Морріса  
Особливості типологічного підходу до вивчення особистості. Типології 

особистості. Особливості роботи з методикою Д.Олдхема і Л.Морріса. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 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. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. посібник / 

Волошок О.В., Кліманська М.Б., Штепа О. С.. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2010. – 96 с. 

3. Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: навчальний посібник 

/ Т.М. Зелінська. –  К.: Каравела, 2008. – 218 с. 

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

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



  

Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / [Пашукова Т.І., Допіра 

А.І., Дьяков Г.В. та ін.]; за ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – 203 с.. 

 

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

— М.: Академия, 1995. – 237 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, 

С.Урбина. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с. 

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

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

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

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

5. 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. 

6. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. пос. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. – 592 с.  

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

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

 

Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2.http://pidruchniki.ws 

3.http://studentam.net.ua/ 

4. http://www.ikpp.npu.edu.ua/  

 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування 
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