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ЗВІТ 

аспіранта-практиканта з асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

 

1. Ознайомилась з системою навчально-виховної роботи кафедри, 

особливостями методичної, наукової та організаційної роботи викладачів 

кафедри, із студентською аудиторією, з якою проводились навчальні заняття 

2. Під час практики провів (ла) 26год, відвідав (ла) 44 пар  

викладача, провів (ла) 4год лекційних і 12 практичних занять зі студентами  108 

(012, 013) І та  108(012, 013) ІІ , 118 (І) та 118(ІІ)групами, контрольну роботу в 

цих групах та перевірила її. 

Результати цих занять: студенти стали обізнані з психолого-фізіологічними 

особливостями розвитку дітей підліткового та юнацького віку. На практичних 

заняттях закріпили набуті знання та практично відпрацювали набуті навички 

вирішення конфліктів.  

3. Ознайомилась з такими документами кафедри: 

План роботи кафедри за 2021 рік 

План роботи кафедри на 2020 рік 

План роботи кафедри на 2019 рік 

План роботи кафедри на 2018 рік 

Звіт про роботу кафедри за 2020 рік 

Звіт про роботу кафедри за 2021 рік 

Презентація до звіту про роботу кафедри за 2020 рік 

Презентація до звіту про роботу кафедри за 2021 рік 

Звіт роботи кафедри за 2019 рік 

Звіт роботи кафедри за 2018 рік  

https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_2021_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_2019_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/EVENTS/2017_2018/th/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_2018-2019_%D0%BD.%D1%80.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K-wqpHB5NMr5jtGxnupp1M5ZbKhqtHFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-wqpHB5NMr5jtGxnupp1M5ZbKhqtHFg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRaPRZMqiYktr4LDRiK3ebTFdk1kjJ8qQ01sMEKbSSAQHv70LOVlClA-BEz2Blhlw/pub?start=false&loop=false&delayms=15000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRaPRZMqiYktr4LDRiK3ebTFdk1kjJ8qQ01sMEKbSSAQHv70LOVlClA-BEz2Blhlw/pub?start=false&loop=false&delayms=15000
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2019_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99_1_1.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf


Презентація до звіту роботи кафедри за 2018 рік 

Модель реалізації нової освітньої стратегії 

Програмою розвитку кафедри «Педагогіки та інклюзивної освіти» 

4. Виконала індивідуальні завдання 

- здійснювала науково-методичний аналіз навчальних програм окремих 

навчальних дисциплін;  

- складала плани-конспекти практичних занять;  

- проводила різні види аудиторних занять;  

- оцінювала результати власної діяльності; 

- вела спостереження за виконанням викладачами різних видів навчальної 

роботи зі студентами.  

- розробляла завдання для самостійної роботи, для поточного контролю, тестів. 

- відвідувала засідання кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pi.kubg.edu.ua/images/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0.pdf
https://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/EVENTS/2017_2018/11_13_2017_nova_strateg_kaf_do_pi.ppt


Календарний графік проходження практики 

аспірантом  Коноз Оксаною Богданівною 
 

 

№  Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Прибуття аспіранта на 

практику. Проведення 

інструктажу з техніки 

безпеки та охорони праці. 

Ознайомлення з місцем 

роботи аспріранта та 

надання йому чітких і 

конкретних рекомендацій 

про те як він повинен 

виконувати програму з 

практики та його 

контролю діяльності 

науковим керівником. 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання лекції та 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Психологія дитяча» 

Тема: Психічний розвиток 

дитини підліткового віку 
 (Групи 108(012, 013) І і 

108(012, 013)ІІ підгрупа) 

Тема практичного: 

«Психічний розвиток  

підліткового віку» (Групи 

108(012, 013) І і 108(012, 

013)ІІ підгрупа, 118(І) і 

118(ІІ)   

 

 

Х    

     

 Виконано 

2 

Підготовка  методичних 

рекомендацій  до лекції з 

дисципліни  «Психологія 

дитяча» (  Групи 108(012, 

013) І і 108(012, 013)ІІ 

підгрупа група)  

Тема «Психічний розвиток 

 Х   

     

 Виконано 



осіб юнацького віку» 

Підготовка методичних 

рекомендацій для 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Психодогія дитяча» 

Тема: «Психічний 

розвиток осіб юнацького 

віку». 

(Групи 108(012, 013) І і 

108(012, 013)ІІ підгрупа,   

  

3 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання практичних 

занять та проведення 

практичного заняття з 

дисципліни «Психологія 

конфліктів»  

Тема: « Психологічні 

особливості поведінки 

особистості у конфлікті»                                   

 
3 підгр.   

 Х   

     

 Виконано 

4 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання практичних 

занять та проведення 

практичного заняття з 

дисципліни «Психологія 

конфліктів»  

Тема: « Психологічні 

особливості поведінки 

особистості у конфлікті»                                   

 
  4 підгр. 

 

 Х   

     

 Виконано 

5 

Підготовка методичних 

рекомендацій для 

проведення практичного 

заняття з дисципліни 

«Психодогія дитяча» 

Тема: «Психічний 

 Х   

     

 Виконано 



розвиток юнацького віку». 

Групи 118(І) і 118(ІІ) 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання практичних 

занять та проведення 

практичного заняття з 

дисципліни «Психологія 

конфліктів»  

Тема: ««Методи 

саморегуляції і 

формування 

стресостійкості(концентра

ція і релаксація). 3 підгр. 
 

 

6 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення контрольних 

робіт. 

Проведення контрольної 

роботи по темі 

«Підлітковий і юнацький 

вік» Групи 108(012, 013) І і 

108(012, 013)ІІ підгрупа 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

викладання практичних 

занять та проведення 

практичного заняття з 

дисципліни «Психологія 

конфліктів» 

Тема: «Методи 

саморегуляції і 

формування 

стресостійкості(концентра

ція і релаксація). 4 підгр. 
 

 

  Х  

     

 Виконано 

7 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення контрольних 

робіт. 

Проведення контрольної 

роботи по темі 

«Підлітковий і юнацький 

вік» Групи 118(І) і 118(ІІ)   

 

  Х  

     

 Виконано 



8 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення  пепевірки 

контрольних робіт. 

 заняття  

Перевірка контрольних 

робіт Групи 108(012, 013) І 

і 108(012, 013)ІІ підгрупа 

  Х  

     

 Виконано 

9 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення  пепевірки 

контрольних робіт. 

 заняття  

Перевірка контрольних 

робіт Групи  118(І) і 118(ІІ)   

 

  Х  

     

 Виконано 

10 Заповнення журналу.    Х       Виконано 
11 Надання керівнику 

практики, від кафедри, 

оформленого «Звіту з 

практики», аннотації 

(паперовий та е-вигляд), 

презентація, щоденника 

практики тощо. 

   Х       Виконано 

12 Захист педагогічної 

практики 
   Х       Виконано 

 

Керівники практики: ______________                    ________________________ 
     (підпис)                    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відгук і оцінка роботи аспіранта-практиканта 

 

Коноз Оксани Богданівни 

 

В період практики аспірантка Коноз Оксана Богданівна працювала над 

оформленням необхідних навчально-методичних матеріалів для проведення 

лекційних / практичних  завдань з навчальної дисципліни: «Психологія дитяча» 

та «Психологія конфліктів».  

В процесі роботи аспірантка проявила себе як ініціативний, працелюбний 

і відповідальний викладач. Продемонструвала гарні теоретичні знання і вміння 

самостійно вирішувати  

− планування навчальних занять згідно з робочою програмою кредитного 

модуля;  

− розробробки змісту, проводення структурованого навчального матеріалу 

та проводення занять різних видів;  

− забезпечення послідовності викладення матеріалу та 

міждисциплінарних зв’язків;  

− організації та керування пізнавальною діяльністю студентів, 

формуванняу студентів критичного мислення;  

− вибору методів та засобів навчання і контролю студентів;  

− контролю і оцінки результатів та проведення корекції процесу навчання;  

− організації та аналізу своєї педагогічної діяльності;  

− аналізу навчальної та навчально-методичної літератури і використання 

її в педагогічній практиці. 

 Вважаю, що аспірантка програму практики та індивідуального завдання 

виконала в повному обсязі та заслуговує оцінку «відмінно». 

 

Керівник практики: 

____________ ___________________________________________ 

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Печатка 

 

«______» ___________20____року 

 



Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

аспіранта-пратиканта Коноз Оксана Богданівна 

(поточна перевірка) 

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки. Оксана Богданівна Коноз за час асистентської 

педагогічної практики виявила себе як професійний викладач, що володіє 

загальними й спеціальними компетентностями. Аспірантка продемонструвала 

глибокі знання з дитячої психології та психології конфліктів, здатність навчати 

студентів в умовах дистанційної освіти з урахуванням індивідуальної траєкторії 

здобувача й особливостей навчальної дисципліни, уміння досліджувати 

мотивацію студентів до навчання, стимулювати їх до самоосвіти та 

професійного розвитку.  

У процесі практичної діяльності дотримувалася правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Як людина і фахівець Оксана Богданівна активна, 

ініціативна, старанна, відкрита до спілкування, комунікабельна, толерантна у 

ставленні до інших. До роботи ставилася відповідально, порушень трудової 

дисципліни не мала. Програму асистентської педагогічної практики О.Б.Коноз 

виконала в повному обсязі. На практиці зарекомендувала себе позитивно, 

заслуговує оцінки «відмінно». 

 

Оцінка: 

кількість балів__________________________________________________ 

(цифрами та прописом) 

 

за національною шкалою_________________________________________ 

 

Керівник практики: 

____________ ___________________________________ 

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                            

Керівник навчальної практики                                            Декан факультету 

університету 

___________ ____________        (підпис)       ___________ __________ (підпис) 

_______________________20     рік                  _____________________20   рік 

 

Індивідуальний графік проходження практики 
аспірантки  Коноз Оксани Богданівни 

 

Дата День тижня Час Кількість годин 

04.05 Вівторок  4 

05.05 Середа  2 

06.05 Четвер  2 

07.05 П’ятниця  2 

11.05 Вівторок  4 

12.05 Середа  2 

13.05 Четвер  2 

14.05 П’ятниця  2 

17.05 Понеділок  2 

18.05 Вівторок  2 

19.05 Середа  2 

20.05 Четвер  4 

21.05 П’ятниця  2 

24.05 Понеділок  2 

25.05 Вівторок   2 

26.05 Середа  2 

27.05 Четвер  2 

28.05 П’ятниця  2 

31.05 Понеділок  2 

Усього 44 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            _______________________ 

                                                                                          Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ                       

                                                (підпис) 



Щоденник спостережень відвідуваних лекційних та практичних занять 

викладачів факультету дошкільної та соціальної роботи  

під час проходження асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

№ 

з/п 

Назва дисципліни, викладач, 

мета відвідування 

Нотатки 

1. Дисципліна:«Дитяча  психологія», 

практичне заняття. 

Тема: 12. Психологічні досягнення 

дітей дошкільного віку.(група 108, 

118) 

Викладач: Шапошнікова Юлія 

Геннадіївна 

Мета: вивчення методики та 

структурування матеріалу, методів 

діагоностики та результатів 

обстеження 

Протягом практичного 

заняття викладач активно 

взаємодіяла з аудиторією 

студентів, актуалізувала їхні 

знання з попередніх тем та теми 

практичного заняття, сприяла 

обговоренню проблемних питань. 

Теоретичний матеріал та 

необхідні до виконання завдання 

викладались у доступній для 

аудиторії формі. Кількість вправ 

була адаптованою до відведеного 

на заняття часу. Розкрито поняття 

ступінь психосоціальної зрілості 

дітей дошкільного віку, дієвість 

орієнтаційного тесту «Шкільна 

зрілість Керна-Йірасека». Тест 

«Рисунок чоловіка» є методикою 

діагностики дошкільного віку. 

Тест «Копіювання букв», 

Графічний диктант (Ельконін). 

Тест «Чого не вистачає на 

малюнку?». Тест «Лабіринт». 

 

2. «Формування мовленнєвої 

особистості дитини- 

дошкільника» (418 група) 

Трифонова Олена Сергіївна 

Мета: вивчення 

методики та логіки викладу 

матеріалу; застосування 

методів роботи під час 

лекційного заняття 

Цікавим був застосований метод 

самооцінки. Він передбачав 

критичне   ставлення студента до 

своїх 

можливостей, об’єктивне 

оцінювання 

досягнутих результатів під час 

заняття. 

Даний метод формує здатність до 



самоконтролю. Викладач таким 

чином 

мотивував виставлену оцінку – 

запропонувавши студенту 

самому 

оцінити свою відповідь. Дієвим 

засобом була й організація 

взаємоконтролю, рецензування 

відповідей своїх товаришів. 

Занесення 

результатів самоконтролю, 

самооцінки 

до журналу впливає на 

формування 

відповідальності за навчальну 

роботу, 

на виховання чесності, 

принциповості. 

Даний метод можна 

застосовувати під 

час лекційних, семінарських 

заняттях, 

колоквіумах. 

3. Дисципліна:«Дитяча  психологія» 

 

Тема 13. Діагностування готовності 

дитини до навчання в школі. 

Викладач: Шапошнікова Юлія 

Геннадіївна 

Мета: застосування 

принципів навчання та їх 

роль у навчальному процесі 

 

Викладач дотримувалася  

принципів навчання, 

послідовності в проведенні 

заняття, використовуючи 

поетапне обговорення, 

сприймання, розуміння, 

закріплення й застосування 

студентами навчального 

матеріалу. 

Під час практичного 

заняття використовувались 

наступні методи та прийоми 

навчання: бесіда (фронтальна, 

проблемна, дискусія), розповідь 

студента, повідомлення, 

виконання індивідуальних 

завдань (письмових на дошці, та 

в робочих зошитах тощо), 

виконання практичних завдань 



(індивідуальних завдань, вправ), 

узагальнення, порівняння. 

Кваліфіковано реалізовано 

принципи навчання. 

Оцінювання роботи студентів 

проводилося відповідно до 

критеріїв, об’єктивно й 

аргументовано.  Розкрито суть 

визначення соціально-

психологічної готовністі дитини 

до школи. Інтелектуальної 

готовності дитини до школи. 

Психофізіологічна готовність 

дитини до школи. 

4. Дисципліна:»Педагогіка дошкільна 

з історією педагогіки» 

Тема: Загальні основи дошкільної 

дидактики. 

Особливості навчання дітей 

дошкільного віку 

Мета: форми організації 

занять зі студентами, їх 

значення та 

результативність 

використання 

Викладач: Курчатова А.В.  

Викладач вдало розпочала 

заняття. На власних прикладах 

пояснила різні види діяльності. 

Студенти жваво доповнювали. 

Презентація була доречною і 

захопила слухачів. Людина пізнає 

світ у різних видах діяльності, 

однак 

особливоцілеспрямованими є її 

пізнавальні старання у процесі 

навчання, яке справедливо 

вважається найважливішим і 

найнадійнішим способом 

здобуття знань. Навчання–

спільна 

діяльність педагога і дитини, 

зорієнтована на засвоєння знань, 

умінь і навичок, способів 

пізнавальної діяльності. У 

навчанні взаємодіють діяльність 

педагога, спрямована на відбір 

змісту і форм передавання знань, 

умінь і навичок (навчання) і 

діяльність дитини щодо 



усвідомлення, засвоєння і 

використання знань (учіння). 

5.  «Формування здорового 

способу життя та 

життєдіяльності дитини» 

Викладач : Соколовська 

Олександра Семенівна 

Мета: визначити зміст та 

способи застосування 

прийомів під час 

семінарського заняття 

На занятті викладач застосував 

прийом під назвою «Займи свою 

позицію». Коли у процесі 

розбору 

одного з пунктів плану 

практичного 

виникли суперечливі питання. 

Студенти по черзі 

обґрунтовували 

свою думку і чому саме вони не 

згодні 

з думкою одногрупника. 

6. «Формування мовленнєвої 

особистості дитини- 

дошкільника» (418 група) 

Тесленко Світлана Олегівна 

Мета: дотримання лектором 

педагогічного такту; 

логічність викладу 

матеріалу, структура лекції, 

способи закріплення 

матеріалу та способи 

Під час практичного заняття 

педагог застосував цікавий метод 

«Опитування ланцюжком». 

Студенти відповідали 

розгорнуто, давали логічно 

зв’язні відповіді на поставлене 

запитання викладача. Розповідь 

одного студента припинялася на 

будь-якому місці і передавалася 

іншому студенту. Варто  

відмітити, що даний метод 

активізує  всіх учасників 

навчального процесу,  підвищує 

увагу та уважність. 

7. «Психологія» 

Михальченко 

Наталія В’ячеславівна 

Мета: ідейна спрямованість 

лекційного матеріалу, що 

викладається; застосування 

способів та методів 

активізації мислення 

студентів на початку лекції 

Після оголошення теми 

лекційного 

заняття, викладач запропонував 

студентам назвати по одному 

слову з 

яким у них асоціюється поняття 

«дошкільник». Педагог 

застосував 

метод «Асоціативний кущ» для 

активізації роботи та 

стимулювання 

мислення. Кожне зазначене слово 



було 

записане у формі куща-асоціації 

– 

відомості про слово, щодо 

вивчення 

теми. 

8. Султанова Наталія Вікторівна  

Дисципліна «Основи інклюзивної 

освіти» 

 

Мета: дотримання 

дидактичних принципів; 

застосування методів роботи 

на етапі усвідомлення змісту 

викладеного матеріалу 

Педагог дотримується 

дидактичним 

принципам науковості та 

інформативності.Викладачем був 

застосований метод«Кубування», 

що полегшив розгляд різних 

сторін вивченої теми, допоміг 

охарактеризувати основні 

поняття різнобічно й вичерпно. 

Слід зазначити, 

що були залучені всі студенти. 

Кожен 

мав 2-4 хв на виклад своїх думок, 

що 

дає змогу оцінити кожного 

студента та 

визначити рівень розуміння 

матеріалу 

9. «Психологія 

міжособистісних стосунків» 

Бабаян Юлія Олександрівна 

Мета: системність 

висвітлення змісту 

навчальної інформації; 

уміння знаходити зв’язок 

між змістом і життєвим 

досвідом студентів 

Цікавим та динамічним був 

застосований педагогом прийом 

«Аналізу ситуації». Студентам 

пропонувалася ситуація – 

випадок з життя, моделювання 

ситуації. 

Студентам необхідно було 

визначити головну проблему, 

позиції сторін (наприклад, 

конфлікту) та надати варіанти 

рішення даної проблеми та 

аргументувати свою відповідь. 

10. 518гр.  Дисципліна «Актуальні 

проблеми дитячої психології з 

методикою навчання в вищій 

школі». 

Активно було використано усну 

перевірку засвоєння вивченого 

матеріалу. Викладач задавав як 

основні (передбачали самостійну 



Тема 1. Сутність і закономірності 

психічного розвитку дитини. 

Михальченко Н.В. 

Мета: Визначити структуру та 

послідовність викладу матеріалу 

матеріалу, . 

розгорнуту відповідь студента), 

додаткові (для уточнення, 

наприклад, 

як саме студент розуміє певне 

питання) так і допоміжні 

(виправлявпомилки, неточності у 

відповідях)запитання. 

Використання усного 

контролю сприяє, на мою думку, 

тісному контакту між викладачем 

і студентом, дає змогу виявити 

обсяг і ґрунтовність знань, 

неточності в знаннях студентів й 

можливості 

одразу їх виправити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науково-методична робота 

під час проходження асистентської практики 

Коноз Оксани Богданівни 

• Вивчення передового досвіду організації навчального процесу 

• Вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної 

літератури 

• Підготовка та проведення виховної години для студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта.Початкова освіта» 

• Розробка та підготовка конспектів занять 

• Створення презентацій та відеоматеріалів 

• Розробка схем, таблиць, кросвордів, тестових завдань до 

семінарських занять 

• Індивідуальні та групові консультації зі студентами (108, 118 гр): 

 

та доповідей 

 

• Участь у засіданнях кафедри 

• Проведення кураторських годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальний план аспіранта–практиканта 

Коноз Оксани Богданівни 

№п\п Зміст   роботи Примітка 

1.  Прибуття на практику. Одержання від керівника 

практики консультації щодо її проходження  

Виконано  

2.  Складання  індивідуально  плану  практики Виконано 

3.  Ознайомлення з режимом робочого дня, 

розкладом занять, правилами внутрішнього 

розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, які 

діють в університеті  

 

Виконано 

4.  Ознайомлення та вивчення  документів кафедри   Виконано 

5.  Планування навчальних занять згідно з 

навантаженням  

Виконано 

6.  Вивчення наукової, психолого-педагогічної та 

методичної літератури  

Виконано 

7.  Відвідування лекцій та практичних занять, які 

проводять викладачі кафедр факультету  

Виконано 

8.  Ведення  щоденника  спостережень  

(відвідування лекційних та практичних занять 

викладачів факультету)  

Виконано 

9.  Підготовка планів-конспектів практичних занять 

та презентаційного матеріалу до них  

Виконано 

10.  Проведення практичних занять  Виконано 

11.  Проведення кураторських годин Виконано 

12.  Спостереження  за  своєрідністю  організації 

педагогічного  процесу , стилем  педагогічного  

спілкування  між педагогом та студентами  

Виконано 

13.  Індивідуальні та групові консультації зі 

студентами 

Виконано 

14.  Підготовка та проведення виховної  години зі 

студентами  

Виконано 

15.  Оформлення  звітної  документації  

 

Виконано 

16.  Захист практики  Виконано 

 

Керівник практики _____________          ______________________________ 

 



Лекційне заняття з дисципліни «Психологія дитяча» 

 

(Групи 108(012, 013) І і 108(012, 013)ІІ підгрупа, 118(І) і 118(ІІ) 
 

Тема: Методи вивчення рівнів психічного розвитку дитини підліткового 

віку 

Мета: Ознайомити  студентів з особливостями розвитку пізнавальної 

сфери підліткового віку, розвитку емоційно-вольової сфери,  особистості; 

розвивати вміння діагностувати різні сфери розвитку та з особливостями; 

виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

 Методи і засоби:основний - інформаційна лекція. 

 Допоміжні – бесіда, розповідь, демонстрація, проблемний виклад 

матеріалу, навчальна дискусія. 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні 

посібники з дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, 

мультимедійна дошка. 

План 

1. Діагностика пізнавальної сфери у період підліткового віку. 

2. Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери підлітків. 

3. Діагностика особистості підлітків. 

4. Педагогічно занедбані підлітки. 

5. Актенцуалізації в характері підлітків та їх діагностика. 

 

 

 

 

Рекомендована література 

Базова література 

1. Вікова і педагогічна психологія навч. Посіб. 5-е видання О.В. Скрипченко, 

Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К. Каравела. 2017. 400с. 

2. Дуткевич т.В. Дитяча психологія навч. Практикум. К. Центр учбової 

літератури, 2019.204с. 

3. Загальна психологія навч. Посіб. 5-е видання О.В. Скрипченко, Л.В. 

Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К. Каравела. 2017. 464с. 

4. Савчин М. Загальна психологія: підручник 3-е видання К.ВЦ 

«Академія»,2020. 344с. 

5. Сергієнкова о.П., Столярчук О.А., КохановаО.П.Загальна психологія 

навчальний посібник. К : Центр навчальної літератури, 2019. 296с. 

 Допоміжна література 



1. Белкіна В. Н. Психология раннего и дошкольного детства, учеб. Пособие. М. 

Гаудеамус. 2005. 256 с. 

2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація . Навчальний посібник. К. 

ВЦ «Академія», 2006. 256с. 

3. Выготский Л.С.Психология развития человека / Под ред. В.В. Давыдова. 

М.Изд.-во Смысл. 2005. 1136 с. 

4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. Посіб.К.Центр учбової 

літератури. 2007. 392с. 

5. Забродський М.М. Основи вікової психології:Навч. Посіб. Тернопільнавч. 

Книга Богдан, 2009. 112с. 

6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. 

К., 1989. 608 с. 

7. Кутішенко В.П.Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) 2-ге видання. 

Навч. Посібник. К., Центр учбової літератури. 2010. 128 с. 

8. Курс общей, возрастной  и педагогической психологии в 3-х вып./ Под ред. 

М.В. Гамезо Вып.3. Возрастная и педагогическая психология. М. Просвещение, 

1982. 176с. 

9. Лозница В.С. психологія і педагогіка.К., 2001. 304с. 

10. Мясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. Посібник. К: Вища школа, 2004. 

487с. 

11. Наточій А.М. Психологія дитини:навчально-методичний посібникдля 

самостійної роботи студентів. Миколаїв: Іліон, 2018. 262с. 

12. Павелків Р.. Цигипало О.Дитяча психологія. К. Академія, 2015. 432с. 

13. Прасол Д.В. Загальна психологія: мультимедійний навчально-методичний 

посібник. Миколаїв. Арнекс, 2012 168 с. 

14. Прасол Д.В, Литвиненко І.С Вікова та педагогічна психологія:  

мультимедійний навчально-методичний посібник. Миколаїв. Арнекс, 2016, 150 

с. 

15. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник/ О.Є. 

Олексюк, Миколаїв «Іліон», 2017. 392 с. 

16. Психологія загальна. Організація самостійної роботи студентів. Навчально-

методичний посібник/ О.Є. Олексюк. Миколаїв: 2 Іліон», 2017. 260 с. 

17. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. К. : Академвидав. 2001. 

384с. 

18. Савчин М.В.Загальна психологія. К. : Академвидав. 2011. 464с. 

19. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Вікова психологія. 

Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури. 2012. 296с. 

20. Столяренко л.Д. общая психология. Ростов-на- Дону: « Феникс», 2003. 544с. 

 

Практичне заняття 

Тема практичного: «Психічний розвиток  підліткового віку» (Групи 108(012, 

013) І і 108(012, 013)ІІ підгрупа, 118(І) і 118(ІІ) 



 
 

 

 

Кредит 

Практичне заняття №1(2год) 

Тема: Підлітковий вік.  

Мета: Ознайомити студентів з особливостями психолого-фізіологічного 

розвитку в підлітковому віці, кризою підліткового віку,  провідною 

діяльністю, новоутвореннями, розвивати мислення, допитливість і 

зацікавленість, виховувати повагу до дітей та їхніх проблем. 

Словник термінів: пубертат, інфантилізм, соціальна ситуація розвитку, 

новоутворення, егоцентризм, підліткова реакція емансипації, підліткова реакція 

опозиції. 

                                                                План   

1.Які роки охоплює підлітковий вік?  

2.Назвіть провідну діяльність цього віку? 

 3. З ким у підлітків трапляються кризові ситуації? 

 4. В чому виявляється проблема пубертатного стрибка? 

5. Назвіть 4 види стратегій поведінки підлітків у кризових ситуаціях? 

6. Соціальна ситуація розвитку підлітків. Ускладнення статусу школяра. 

7. Мотиви позитивного ставлення підлітків до школи та суперечність 

навчальної мотивації.   

8. Спілкування підлітків з дорослими (диференційоване ставлення). 

9. Ефект зняття з «п’єдесталу». Підліткова реакція емансипації. Підліткова 

реакція опозиції. Егоцентризм. 

10. Що таке інфантилізм? 

11.  Новоутворення: почуття дорослості, розвиток самосвідомості.  

 

Теми рефератів: 

1. Кризові ситуації підліткового віку. 

2. Стратегії поведінки підлітків у стресових ситуаціях. 

3. Соціальна ситуація розвитку підлітків. 

4. Мотивація ставлення до школи. 

5. Новоутворення підліткового віку. 

Дискусія: 

1.Вплив фізичного і біологічного на психіку підлітка. 



2. Кризові ситуації підлітків. 

3. Емоційні переживання групи «печаль»: страждання, смуток, безвихідність. 

Вина, співпереживання, співчуття, терпимість. 

4. Причини та вияви підліткової шкільної дезадаптації. 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Додати до термінологічного словника ключові поняття. 

2. Шляхи  розв’язання  проблем шкільної дезадаптації. 

3. Стратегії  розв’язання підліткових проблем.  

 

 

 

КРЕДИТ 4 ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ 

Тема 14 Психологія ранньої юності 

План 

1. Загальні особливості ранньої юності. 

2. Соціальна ситуація та провідна діяльність у ранній юності. 

3. Особливості спілкуваня у ранній юності. 

4. Розвиток самосвідомості у ранній юності. 

5. Самовизначення та самовиховання у юнацькому віці. 

6.  Основні новоутворення старшого школяра. 

Рекомендована література 

Базова література 

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. 5-е видання/ О.В. Скрипченко 

, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К.Каравела, 2017.400с. 

2.Дуткевич т.В. Дитяча психологія навч. Практикум. К. Центр учбової 

літератури, 2019.204с. 

3.Загальна психологія навч. Посіб. 5-е видання О.В. Скрипченко, Л.В. 

Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К. Каравела. 2017. 464с. 

4. Савчин М. Загальна психологія: підручник 3-е видання К.ВЦ 

«Академія»,2020. 344с. 

5.Сергієнкова о.П., Столярчук О.А., КохановаО.П.Загальна психологія 

навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури, 2019. 296с. 

Допоміжна література1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. 5-е 

видання/ О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 

К.Каравела, 2017.400с. 



Допоміжна література 

1. Белкіна В. Н. Психология раннего и дошкольного детства, учеб. Пособие. М. 

Гаудеамус. 2005. 256 с. 

2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. Навчальний посібник. К. 

ВЦ «Академія», 2006. 256с. 

3. Выготский Л.С.Психология развития человека / Под ред. В.В. Давыдова. 

М.Изд.-во Смысл. 2005. 1136 с. 

4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. Посіб.К.Центр учбової 

літератури. 2007. 392с. 

5. Забродський М.М. Основи вікової психології: Навч. Посіб. Тернопільнавч. 

Книга Богдан, 2009. 112с. 

6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. 

К., 1989. 608 с. 

7. Кутішенко В.П.Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) 2-ге видання. 

Навч. Посібник. К., Центр учбової літератури. 2010. 128 с. 

8. Курс общей, возрастной  и педагогической психологии в 3-х вып./ Под ред. 

М.В. Гамезо Вып.3. Возрастная и педагогическая психология. М. Просвещение, 

1982. 176с. 

9. Лозница В.С. психологія і педагогіка.К., 2001. 304с. 

10. Мясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. Посібник. К: Вища школа, 2004. 

487с. 

11. Наточій А.М. Психологія дитини:навчально-методичний посібникдля 

самостійної роботи студентів. Миколаїв: Іліон, 2018. 262с. 

12. Павелків Р.. Цигипало О.Дитяча психологія. К. Академія, 2015. 432с. 

13. Прасол Д.В. Загальна психологія: мультимедійний навчально-методичний 

посібник. Миколаїв. Арнекс, 2012 168 с. 

14. Прасол Д.В, Литвиненко І.С Вікова та педагогічна психологія:  

мультимедійний навчально-методичний посібник. Миколаїв. Арнекс, 2016, 150 

с. 

15. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник/ О.Є. 

Олексюк, Миколаїв «Іліон», 2017. 392 с. 

16. Психологія загальна. Організація самостійної роботи студентів. Навчально-

методичний посібник/ О.Є. Олексюк. Миколаїв: 2 Іліон», 2017. 260 с. 

17. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. К. : Академвидав. 2001. 

384с. 

18. Савчин М.В.Загальна психологія. К. : Академвидав. 2011. 464с. 

19. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Вікова психологія. 

Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури. 2012. 296с. 

20. Столяренко л.Д. общая психология. Ростов-на- Дону: « Феникс», 2003. 544с. 

 

Лекційне заняття з дисципліни «Дитяча психологогія» 

Тема 15 Методи вивчення рівнів психічного розвиткуосіб юнацького віку 



1.  Діагностика пізнавальної сфери у період юнацького віку. 

2. Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери осіб юнацького віку. 

3. діагностика свідомості та самосвіломості юнаків. 

4. Діагностика особистості в юнацькому віці. 

Рекомендована література 

Базова література 

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. 5-е видання/ О.В. Скрипченко, 

Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К.Каравела, 2017.400с. 

2.Дуткевич т.В. Дитяча психологія навч. Практикум. К. Центр учбової 

літератури, 2019.204с. 

3.Загальна психологія навч. Посіб. 5-е видання О.В. Скрипченко, Л.В. 

Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. К. Каравела. 2017. 464с. 

4. Савчин М. Загальна психологія: підручник 3-е видання К.ВЦ 

«Академія»,2020. 344с. 

5.Сергієнкова о.П., Столярчук О.А., КохановаО.П.Загальна психологія 

навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури, 2019. 296с. 

Допоміжна література 

1. Белкіна В. Н. Психология раннего и дошкольного детства, учеб. Пособие. М. 

Гаудеамус. 2005. 256 с. 

2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. Навчальний посібник. К. 

ВЦ «Академія», 2006. 256с. 

3. Выготский Л.С.Психология развития человека / Под ред. В.В. Давыдова. 

М.Изд.-во Смысл. 2005. 1136 с. 

4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. Посіб.К.Центр учбової 

літератури. 2007. 392с. 

5. Забродський М.М. Основи вікової психології:Навч. Посіб. Тернопільнавч. 

Книга Богдан, 2009. 112с. 

6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. 

К., 1989. 608 с. 

7. Кутішенко В.П.Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) 2-ге видання. 

Навч. Посібник. К., Центр учбової літератури. 2010. 128 с. 

8. Курс общей, возрастной  и педагогической психологии в 3-х вып./ Под ред. 

М.В. Гамезо Вып.3. Возрастная и педагогическая психология. М. Просвещение, 

1982. 176с. 

9. Лозница В.С. психологія і педагогіка.К., 2001. 304с. 

10. Мясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. Посібник. К: Вища школа, 2004. 

487с. 

11. Наточій А.М. Психологія дитини:навчально-методичний посібникдля 

самостійної роботи студентів. Миколаїв: Іліон, 2018. 262с. 

12. Павелків Р.. Цигипало О.Дитяча психологія. К. Академія, 2015. 432с. 

13. Прасол Д.В. Загальна психологія: мультимедійний навчально-методичний 

посібник. Миколаїв. Арнекс, 2012 168 с. 



14. Прасол Д.В, Литвиненко І.С Вікова та педагогічна психологія:  

мультимедійний навчально-методичний посібник. Миколаїв. Арнекс, 2016, 150 

с. 

15. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник/ О.Є. 

Олексюк, Миколаїв «Іліон», 2017. 392 с. 

16. Психологія загальна. Організація самостійної роботи студентів. Навчально-

методичний посібник/ О.Є. Олексюк. Миколаїв: 2 Іліон», 2017. 260 с. 

17. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. К. : Академвидав. 2001. 

384с. 

18. Савчин М.В.Загальна психологія. К. : Академвидав. 2011. 464с. 

19. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Вікова психологія. 

Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури. 2012. 296с. 

20. Столяренко л.Д. общая психология. Ростов-на- Дону: « Феникс», 2003. 544с. 

 

 

Кредит 

Практичне заняття №2(2год) 

Тема: Юнацький  вік.  

 

Словник: інфантилізм, гетеросоціальність, юнацька дружба, 

інтроспективність милення, дивергентне мислення, юнацький 

максималізм. 

 

План 

 

1. Соціальна ситуація розвитку юнаків. 

2. Позитивні та проблемні аспекти соціального статусу старшокласника, 

студента, працюючого. 

3. Вплив соматичних змін на психіку юнаків. 

4. Функції побачень для юнацтва. 

5. Юнацька субкультура. 

6. Юнацька самотність. 

7. Інтелектуальне дозрівання. 

8.  Етапи довільного запамятовування юнаків. 

9. Юнацький максималізм. 

10.  Варіанти реагування юнака під час кризи 17-ти років. 

11. Етапи морального розвитку за Кольбергом. 

12. Базові життєві цінності за Франклом. 

13. Самовизначення юнаків. 

14. Формування ідентичності. 



15. Інтроспективність мислення, дивергентне мислення.   

Теми рефератів: 

1. Аспекти розвитку соціального статусу старшокласника, студента, 

працюючого. 

2. Кризи юнацького віку. 

3. Інтелектуальне дозрівання юнаків. 

4. Психіка осіб юнацького віку. 

5. Моральний розвиток осіб юнацького віку. 

Дискусія:  

1. Порівняння психічних особливостей юнаків та дорослих. 

2. Причини та наслідки юнацької самотності. 

Самостійна робота: 1. Додати до термінологічного словника нові терміни. 

1.Опишіть розумовий розвиток юнаків. 2. Професійне самовизначення юнаків. 

 

 

Тести з «Вікової  психології»: 

1. Підлітковий вік – це вік 

А) 10-16 років  

Б) 10(11)-15 років 

В) 10-14 років 

2.  Проблема пубертатного стрибка- це не проблема: 

А) акселератів та ретардантів; 

Б) дисбалансу різних аспеків дорослішання підлітків; 

В) невідповідності випереджаючих темпів його статевого дозрівання 

повільнішим  темпам фізичного розвитку та становлення особистості; 

Г) гіперопіки над підлітком. 

 3. Інфантилізм підлітка- це.. 

А) надмірна дитячість внутрішніх психічних проявів (емоцій, поглядів, 

інтересів) та поведінки, що не відповідає хронологічному віку; 



Б) соціальна взаємодія; 

В) нерівномірність соматичних змін підлітка; 

Г) фізіологічні зміни, повязані з дорослішанням. 

4.  провідна діяльність підліткового віку: 

А) спілкування з дорослими; 

Б) спілкування з ровесниками; 

В) спілкування в родині. 

5.Соціальною ситуацією розвитку в підлітковому віці є сукупність обставин, 

таких як: 

А) життя в сім’ї, навчання в школі; контактування з однолітками; 

Б) створення нових цінносних орієнтацій у свідомості, нових акцентів; 

В) ускладнення статусу школяра;  

Г) внутрішні і зовнішні обставини. 

6. установіть відповідність: 

1. Підліткова реакція емансипації     А)  прагнення підлітка звільнитись від 

опіки,  

                                                                контролю дорослих; 

2. Підліткова реакція опозиції;      Б)протиставлення цінностей та норм  

                                                                   підлітка вимогам дорослих;    

3. Ефект «Зняття з п’єдесталу»;        В) зменшення авторитетності батьків;   

4. Егоцентризм ;                                   Г) зосередження на собі.  

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 

7.  Назвіть стилі виховання за Баумрід: 



А) авторитетний, авторитарний, потуральний, відсторонений; 

Б) авторитетний, авторитарний, потуральний, відокремлений; 

В) авторитетний, авторитарний, поступальний, відсторонений; 

Г) авторитетний, авторитарний, потуральний, підтримуючий. 

8. Назвіть нові поведінкові реакції під час дорослішання: 

А) групування;  

Б) пошук друзів і компанії; 

В) хобі-реакції; 

Г) пошук референтної групи та встановлення значимого статусу в ній; 

Д) всі відповіді вірні. 

9. Критицизм підлітковий- це : 

А) похвала друзів; 

Б) схильність підлітків скептично ставитись до пояснень дорослих, сумніватись 

у правильності їх доказів та шукати свої контраргументи;  

В) активізація мислительної активності. 

10. Які зміни відбуваються у мисленні підлітка? 

А) перехід від предметного і наочного до абстрактного та формального;  

Б) здатність будувати гіпотези, робити висновки; 

В) оволодіння дискурсивним мисленням – розгорнутим міркуванням; 

Г) аналіз, розрізнення слів, намірів, вчинків; 

Д)  підлітковий критицизм; 

Е) всі відповіді вірні. 

11.Центральним особистісним новоутворення підлітка є : 



А) почуття справедливості; 

Б) почуття дорослості; 

В) усвідомлення; 

Г) обізнанність. 

12. Формами вияву почуття дорослості підлітків не є : 

А) діяльнісна, світоглядна, інтелектуальна; 

Б) статева, наслідувально-поведінкова; 

В) організаційна, комунікативна. 

13. Фактори, що гальмують дорослішання:  

А) Обмеженість у спілкуванні з  ровесниками; 

Б) ретардація;  

В) гіперопіка дорослих;   

Г) акселерація. 

14. Умовним піком переходу до дорослості вчені вважають : 

А) пубертатний період; 

Б) підліткову кризу 13 років; 

В) суперечності процесу статевого дозрівання та особистісного становлення 

підлітка. 

15. Важковиховуваність – явище несприймання чи опору підлітка виховному 

впливу …, що має стійкий характер і потребує спеціальних корекційних 

психолого-педагогічних заходів. 

16. Юнацький вік – це вік : 

А) з 15 до 20 років; 

Б) з 15 до 21 року;   



В) з 14 до 18 років; 

Г) з 15 до 18 років. 

17. Соціальна ситуація розвитку може розгортатися через статуси: 

А) студентство; 

Б) старшокласник; 

В) працюючий; 

Г) емансипацію. 

18. Назвіть відмінності між психічними особливостями юнаків і дорослих? 

19. Юнацька субкультура – це особливий етико-естетичний пласт, який 

визначає... , мислення молодих людей і відрізняється своїми звичаями, 

нормами,та цінностями уподобань. 

А) поведінку; 

Б) стиль життя; 

В) психічний розвиток; 

Г) естетичний розвиток. 

20. Інтенсивне інтелектуальне  дозрівання людини в юнацькому віці має 

проблеми: 

А) брак життєвого досвіду; 

Б) процес сприймання стає складним інтелектуальним процесом; 

В) осмислення матеріалу; 

Г) розвитку довільної та логічної памяті.  

21. Юнацький максималізм – категоричне ставлення до дійсності, спричинене .. 

А) невідповідністю рівня домагань життєвому досвіду молодої людини; 

 Б)завищеністю  життєвих ідеалів; 



В) заниженню житттєвих ідеалів. 

22.  Криза 17 років характеризується : 

А) складностями самовизначення; 

 Б) послабленням родинного звязку; 

В) стрімким відривом від батьківських коренів; 

Г) легким протіканням. 

23. моральний розвиток за Кольбергом має етапи6 

А) конвенційний, доморальний, постконвенційний;  

Б) доморальний,  конвенційний, , постконвенційний;  

В) постконвенційний; доморальний, конвенційний. 

24. Центральним особистісним самоутворенням раннього юнацького віку є : 

А) Формування подальшого життєвого плану; 

Б) Планування реалізації та способів виконання; 

В) Самовизначення. 

25. Ідентичність – це психосоціальна тотожність або.. 

А) приречений вибір; 

Б) відстрочений вибір; 

В) невизначена(дифузна) ідентичність; 

Г) зріла ідентичність; 

Д) баланс, узгодженість між внутрішніми психічними якостями особистості та її 

соціальними ролями, діяльністю та поведінкою 

Практичне заняття з «Психології конфліктів» 

3 і 4 підгрупа 



Кредит 4. Прогнозування, запобігання та профілактика конфліктів 

Тема6. Психологічні особливості поведінки особистості у конфлікті. 

1. Стратегії та типи поведінки в конфлікті. 

2. Стратегічна орієнтація та принцип «виграти-виграти». 

3. Вплив на вибір стратегії поводження в особистісних якостей учасника. 

4. Методи саморегуляції і формування стресостійкості(концентрація і 

релаксація). 

Рекомендована література: 

Базова література 

1. Березовська Л.І. , Юрков О.С., Психологія конфлікту: навчально-методичний 

посібник. Мукачево. МДУ. 2016. 201с. // 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/I/category/1163/viev/1537 

2. Гуменюк Л.Й. Соціальна конфліктологія : підручник. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2015.564с. // 

Htpps://pidru4niki.com/78442/psihologiya/sotsialna konfliktologiya 

3. Коваленко Д.В., Шалімов І.М., Керницький О.М., Кравченко О.Б. 

Конфліктологія. Навчальний посібник. Харків, УШПА-Х.: Вид-во «С А М», 

2015. 260с. 

https://pidru4niki.com/85341/ psihologiya/konfliktologiya 

4. Свидрук І.І., МироновА.Б. Психологія управліннята конфліктологія . 

Підручник. Львів, 2017. 320с. 

5. Яхно Т.П., Куревіна І.О.  Кофліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури. 2012. 168 с. 

https://resource.odmu.edu.ua/chair/download/111775/dEY 

 

Допоміжна література 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: 

юнити, 2009.420с. 

2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментарях: 

Учебное пособие. СПб.: Питер, 2009. 304с. 

3. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження.К.:Вид-во 

Соломії Павличко»Основи», 2003, 268с. 

4. Гришина Н.В. Психология  конфликта. СПб.: Питер, 2009.538с. 

5. Долинська Л.В., Матяш-Заяц, Л.П. Психологія конфлікту. Навчальний 

посібник. К.: Каравела, 2011. 304 с. 

6. Дудкевич Т.В. Конфліктологіяз основами управління: Навчальний посібник. 

К.: Центр навчальної літератури. 2005 . 218с. 

7. Егидес а.П. Психология конфликта. Учебное пособие. М. МФПА, 2011.320с. 

8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2010.340с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/I/category/1163/viev/1537
https://resource.odmu.edu.ua/chair/download/111775/dEY


9. Калаур С.М. Соціальна конфліктологія: навчальний посібник. Тернопіль: 

Астон. 2010.360 с. 

10. конфліктологія/ Гребеньков Г.В., Ковальова І.І., Красноносов ю.М. та ін; під 

ред. Г.В. Гребенькова. Львів:»Магнолія 2006» , 2011. 229 с. 

11.Козырев Г.И. Конфликтология. М.:ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008, 432с. 

12. Конфліктологія : Підручник для студентів вищ. навч. юрид.спец./ За ред. 

Л.М. Герасіної та М.І. Панова. Харків. Право, 2002. 

13. Пірен М.І.Конфліктологія. Підручник. К.: МАУП, 2003. 360с. 

14. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник. К. ВД «Професіонал», 

2006, 288с.  

15. Психологія вирішення конфліктів. Навч.посібник для студентів вищих навч. 

закладів/ В.О.Джелалі. К.2006, 320с. 

16. Скібицька Л.І. Конфліктологія. Навч. посібник. К. Кондор, 2009. 384с.    

 

Практичне заняття з «Психології конфліктів» 

3 і 4 підгрупа 

 

Тема6. Психологічні особливості поведінки особистості у конфлікті. 

5. Стратегії та типи поведінки в конфлікті. 

6. Стратегічна орієнтація та принцип «виграти-виграти». 

7. Вплив на вибір стратегії поводження в особистісних якостей учасника. 

8. Методи саморегуляції і формування стресостійкості(концентрація і 

релаксація). 

 

Конфлікт – це зіткнення між протилежними цілями, інтересами, 

позиціями, думками партнерів по спілкуванню. 

Основні причини конфлікту: неможливість слухати, непорозуміння між 

партнерами по спілкуванню, не можливість погодитись, емоційна 

нестриманість. 

У конфліктних ситуаціях існує п’ять способів поведінки: компроміс, співпраця, 

уникнення, протистояння та пристосування. 

Компроміс – це часткове задоволення інтересів обох сторін у конфлікті. 

Плюси та мінуси цієї стратегії: хоча інтереси всіх конфліктуючих сторін 

враховуються у компромісі, цей результат можна назвати справедливістю, але 

слід пам’ятати, що в більшості випадків компроміс можна розглядати лише як 



проміжний етап у пошуку для обох сторін способу вирішіть конфлікт до 

повного задоволення рішенням. 

Співпраця. Вибираючи цю стратегію, учасники прагнуть вирішувати 

конфлікти так, щоб виграли всі. Він не тільки враховує позицію іншої сторони, 

але й прагне задовольнити іншу сторону. 

Плюси та мінуси цієї стратегії: Цей підхід сприяє розвитку взаємоповаги, 

розуміння та довіри, тим самим роблячи відносини більш міцними та 

стабільними. Якщо предмет спору важливий для обох сторін, цей спосіб 

вирішення конфлікту можна вважати найбільш конструктивним. 

Уникнення. Характеризується самоусуненням протилежної сторони. При 

виборі цієї стратегії конфлікт або вирішується незалежно від інтересів, або 

переростає в іншу конфліктну ситуацію. 

Переваги та недоліки цієї стратегії: Ця стратегія може бути корисною, коли 

тема конфлікту не дуже важлива, або коли немає необхідності підтримувати 

довгострокові відносини з іншою стороною конфлікту. Але у довгострокових 

відносинах важливо відкрито обговорювати всі спірні питання, а уникнення 

наявних труднощів призведе лише до накопичення невдоволення та напруги. 

Протистояння. Своєрідне змагання, де кожна сторона в конфліктній ситуації 

використовує всі наявні інструменти для досягнення своїх цілей. З метою 

доведення правильності обирається  метод, який найбільш ефективно впливає 

на опонента у цій конкретній суперечці. Основна мета – виграти суперечку 

будь-якою ціною. 

Плюси та мінуси цієї стратегії: вперте відстоювання власних інтересів, 

одночасно завдаючи шкоди інтересам іншої людини, може допомогти одній 

людині тимчасово не відставати в конфліктних ситуаціях. Однак цей метод не 

підходить для тривалих відносин. 

Пристосування. Вирішуються конфліктні ситуації, які “не приносять користі” 

під реальним або уявним тиском з боку іншої сторони. Протистояння 

закінчилося, але водночас стосунки між конфліктуючими учасниками все ще 

існують. Одним із варіантів адаптації є ухилення або пристосування. 

Плюси і мінуси цієї стратегії: Якщо об’єкт суперечки не настільки важливий, 

але важливішим є збереження хороших стосунків з іншою людиною, то 

відмовтеся і дайте йому стверджувати, що він прав у такому випадку. Але якщо 

конфлікт стосується важливих питань, які впливають на почуття сторін у спорі, 

то цю стратегію не можна назвати ефективною. 

6. Тактики вирішення конфліктних суперечностей 



Конфліктологія: Конспект лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання /В.Я.Галаган, 
В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с. 

Тактика (від гр. tasso – вибудовую війська) – це сукупність прийомів впливу 

на опонента, засобів реалізації стратегії. Одна й та ж сама тактика може 

використовуватися для реалізації різних стратегій.  

Тактика захоплення та втримання об’єкту конфлікту – застосовується у 

конфліктах, де об’єкт є матеріальним.  

Тактика фізичного насильства – застосовуються такі прийоми, як 

знищення матеріальних цінностей, фізичний вплив, нанесення тілесних 

ушкоджень, блокування чужої діяльності.  

Тактика психологічного насильства – полягає в ображанні опонента, 

зачіпанні його самолюбства, гідності, честі. Прояви: приниження, 

брутальність, образливі жести, негативна особистісна оцінка, 

дискримінаційні заходи, наклеп, дезінформація, обман, диктат у 

міжособистісних стосунках. Найчастіше притаманний (40 %) 

міжособистісним конфліктам. 

 Тактика тиску – спектр прийомів включає висування вимог, вказівок, 

наказів, погроз, аж до ультиматуму, пред’явлення компромату, шантаж. 

Тактика демонстративних дій – застосовується із метою привернення 

уваги навколишніх до своєї персони. Санкціонування – вплив на опонента за 

допомогою стягнення, збільшення робочого навантаження, накладення 

заборони, встановлення блокад. Тактика коаліцій – мета – посилення свого 

положення в конфлікті. Виражається у створенні союзів, збільшення групи 

підтримки за рахунок керівників, громадськості і т. д. Тактика фіксації своєї 

позиції – є найбільш поширеною (75–80 %). Засновується на використанні 

фактів, логіки для підтвердження своєї позиції. Це переконування, прохання, 

критика тощо. Тактика дружелюбності – передбачає коректне звернення, 

підкреслення загального, демонстрацію готовності розв’язувати проблему, 

пропозиція допомоги, надання послуги, вибачення, заохочення. Тактика угод 

– передбачає обмін благами, обіцянками, поступками, вибаченнями.  

 Основні тактики впливу на опонента у конфлікті : жорстка(тиск 

психологічне насильство), нейтральна(коаліційна тактика, санкціонування, 

демонстрації дій)  і м’яка(угоди або змови, дружелюбства, фіксації позиції). 

Особливості сприйняття конфліктної ситуації . 

Учасники конфлікту можуть по-різному (тобто суб’єктивно) сприймати 

картину даної ситуації.  

Картина або образ конфліктної ситуації, який складається у психіці кожного 

з учасників, містить у собі уявлення опонентів про самих себе (свої цілі, 

мотиви, цінності, можливості тощо); про супротивну сторону (її цілі, мотиви, 

цінності, можливості тощо); кожного учасника; про те, як інший сприймає 

себе; про середовище, в якому складаються конкретні конфліктні відносини 

тощо. Саме ідеальні картини конфлікту, а не сама реальність, визначають 



поведінку сторін. Людина не просто реагує на ситуацію, а “визначає” її, 

одночасно “визначаючи” себе у цій ситуації, і тим самим створює, 

“конструює” конфліктну ситуацію. Ступінь відповідності образу конфліктної 

ситуації реальності може мати певні відмінності. Зазвичай, конфліктна 

ситуація характеризується значним ступенем спотвореності та 

невизначеності. Тому саме ця “невизначеність” виходів є необхідною 

умовою виникнення конфлікту, тому що саме у такому випадку в конфлікт 

можуть вступати ті його учасники, які з самого початку приречені на 

поразку. 

У 1964 р. американські дослідники Роберт Р. Блейкта Джейн С. Моутон 

звернули увагу на відносно стійкі особливості поведінки керівників і 

виокремили п'ять основних і три додаткові стилі управління, залежно від 

спрямованості керівника або на досягнення високих результатів, турботу про 

виробництво, або на турботу про людей. Кожен стиль супроводжувався 

описом характерних дій керівника щодо запобігання конфліктам і 

залагодження їх.  

Стиль поведінки 

Характер дій 

і наслідки 

застосування 

Рекомендовано 

застосовувати в 

таких випадках 

Не рекомендовано в 

таких ситуаціях 

Суперництво 

Тиск на іншу 

сторону з метою 

нав'язати свій 

варіант. Перемога 

однієї сторони є 

поразкою іншої. 

Статус і авторитет 

підкріплені владою. 

Рішення має бути 

швидко прийняте й 

реалізоване. Ваші 

стосунки 

короткотермінові. 

Коли сторона, що 

програла, має 

можливості реваншу, 

коли доцільно 

дізнатися більше про її 

інтереси, коли ви 

зацікавлені у 

встановленні постійних 

стосунків. 

Поступливість 

Проблема 

замовчується. 

Створюється 

видимість і 

гармонії. Ви йдете 

на поступки. Інша 

сторона виграє. 

Коли важливо 

зберегти стосунки, а 

спірне питання для 

вас малозначуще. 

Коли ви не маєте 

шансів виграти. 

Коли і це може 

стати корисним 

Коли питання для вас 

важливе й вимагає 

прийняття рішення. 

Поступка не буде 

оцінена або 

інтерпретуватиметься 

як вияв слабкості. 



уроком для іншої 

сторони. 

Ухиляння 

Проблема 

ігнорується або 

демонструється 

байдужість. 

Відповідальність 

за рішення 

перекладається на 

іншу сторону. 

Інша сторона 

виграє. 

Коли ви не маєте 

потрібної 

інформації, коли 

надто велика 

напруженість у 

стосунках, 

небезпечно 

вирішувати 

проблему в цей 

момент, слід 

виграти час. 

Коли питання для вас 

важливе, коли з часом 

імовірне ускладнення 

ситуації, виникнення 

додаткових проблем. 

Компроміс 

Кожна сторона 

йде на поступки в 

окремих 

питаннях. Ніхто 

не здобуває 

перемоги. 

Сторони мають 

ресурси для обміну 

поступками. 

Перемога однієї зі 

сторін небажана. Ви 

потребуєте 

швидкого рішення, 

можете отримати 

короткотермінову 

вигоду. Аби не 

втратити все, ви 

згодні отримати 

хоча б щось. 

Сторони сумніваються 

у виконанні угод 

іншою стороною, 

компроміс неможливий 

(нереальний). Спроба 

догодити всім робить 

сумнівною його 

реалізацію. 

Співробітництво 

Визнаються 

здібності й 

система цінностей 

всіх учасників. 

Інтереси 

обговорюються. 

Домовленість 

оцінюється як 

Сторони мають час 

для пошуку 

оптимального 

рішення, мають 

бажання, 

кваліфікацію та 

повноваження для 

знаходження ' 

Дефіцит часу, одна зі 

сторін не налаштована 

на співробітництво або 

не має достатніх 

повноважень. 



вигідна за наявної 

ситуації. 

додаткової вигоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Виховний захід «ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ» 

Перший ведучий 

День па м'яті та прими рення  па м яті  ертв Друго  світово  ві ни, та 

примирення мі  кра нами-учасниками Друго  світово  ві ни) — пам'ятний день 

в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю 

капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ 

перемоги над нацизмом).  

Другий ведучий 

Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою 

відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного 

внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та 

висловлення поваги всім борцям проти нацизму 

Звучить пісня «Журавлі»  

Ведучий 1.  8 травня1945 Антигітлерівська коаліція офіційно 

прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил Нацистської 

Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-

полковником Альфредом Йодлем за дорученням Президента Німеччини Карла 

Деніца. Акт був підписаний іще 7 травня в Реймсі (Франція), однак 

ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в 

багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування. 

Ведучий 2.Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 

листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової 

війни в Європі, проголошені присвячені пам'яті жертв цієї війни Дні пам'яті та 

примирення, що відзначаються 8 та 9 травня
[2]

. 

Ведучий 1.  2015 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди 

завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом 

проходили два дні — 8 й 9 травня.
[3]

 Планувалося, що й надалі в Україні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-3


вшанування загиблих розпочинатиметься 8 травня — разом з Європою та 

світом, і продовжуватиметься традиційно 9 травня
[4]

. 

Ведучий 2«День пам'яті та примирення» встановлений Указом 

Президента Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни» від 24 березня 2015 року:
[1] 

Офіційне свято перемоги над нацизмом відзначається у Європі 8 травня. 

Окрім того, з 2005 року 8 травня проголошено Генасамблеєю ООН Днем пам'яті 

та примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни.
[5]

 

 

Слово привітання ректора 

Декламування віршів. 

АНАТОЛІЙ ХРОМОВ 

Війна 

І зима не зима 

і війна не війна 

Назбирала смертей 

як зерно на жнива 

Натрусила нам сліз 

мов травневим дощем 

Для війни це каприз 

І вона хоче ще 

І відважні доньки 

і найкращі з синів 

Від’їжджають на Схід 

у обійми війни 

У обіймах зими 

там де грім канонад 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-5


Кожен іншому ворог 

кожен кожному брат 

І війна не війна 

закінчились слова 

І країна німа 

та жива ще, жива! 

  

ТЕТЯНА ВЛАСОВА 

Сьогодні Бог народжується там… 
Сьогодні Бог народжується там, 

Де захист – це життя, а не робота. 

Де вмить стають героями цитат, 

Тримаючи вогні аеропорту. 

Де захищає каска і малюнок, 

Що привезли від щирої дитини. 

«Вертайся швидше!» – пише ця манюня. 

Клади в кишеню, помолись – і ти не 

Повинен плакати? Звичайно, не повинен, 

Якщо у снах ти навіть бачиш сина. 

Зроби, щоб потім він не знав про війни – 

Ти ж обіцяв, що завжди будеш сильним. 

Веди без слів із рідними розмову. 

«Під мирним небом добре – там же ви». 

Щоранку Бог народжується знову, 

Коли ти прокидаєшся живим. 

Так довго не закінчується все це. 

Втім, ти – я вірю – знаєш добре вже: 

Сьогодні Бог живе в твоєму серці – 

Тому обов’язково збереже. 

Пісня про війну 

Свято закінчується  покладанням квітів  
 

 

 

 

 



Кураторська година 

  аспіранта Коноз Оксани Богданівни 

за травень 2020 року з групою 108(012, 013) 

Мета: 8 травня - день пам’яті і примирення.  

1. Перегляд презентацій, слайд-шоу, тощо про свою родину,  жертв війни та 

нацизму. 

2. Обговорення  зустрічі для  вшанування подвигу українського народу, онлайн-

екскурсій до пам’ятників. 

3. Виготовлення вітальних листівок воїнам АТО. 

4. Відвідування театру, перегляд вистави на тематику війни. 

5. Планування вшанування пам’яті біля пам’ятників. 

6. Вшанування пам’яті жертв нацизму в Європі. 

 

 

 

 

 


