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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основною метою викладання дисципліни "Наукові засади та методика 

діяльності практичного психолога" для студентів спеціальності "Практична 

психологія" є формування систематизованих знань про теоретико-

методологічні засади практичної психології, про законодавчо-правові та 

нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах 

соціальної практики. 

Метою вивчення студентами цієї навчальної дисципліни є оволодіння 

узагальненою характеристикою професії практичного психолога, знаннями про 

освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі практичної психології, 

основними вимогами до особистості практикуючого психолога, а також про 

можливі шляхи формування особистісних якостей майбутніх фахівців. 

Вивчення даного курсу дозволить сформувати у студентів загальне 

уявлення про професію практичного психолога та створить передумови для 

усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у 

навчальний план, а також забезпечить мотивацію до формування та розвитку 

особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних 

обов'язків. 

Предмет навчальної дисципліни  є професійна поведінка і професійна 

діяльність психолога-фахівця, гармонійний і досконалий розвиток особистості 

психолога в обраній професії.  

Результатом вивчення даної навчальної дисципліни повинно стати: 

 оволодіння змістом понять "людинознавство", "прикладна психологія", 

"практична психологія", "наукова психологія", "Національна система соціально-

психологічної служби України"; розуміння специфіки основних видів, напрямків 

та форм діяльності практичного психолога; 

 знання основних положень міжнародних та міжрегіональних документів 

про права людини та дитини; законодавчих актів про соціально-психологічну 

службу України; 

 розуміння специфіки діяльності практичного психолога в різних сферах 

соціальної практики (система освіти, Збройні сили, правоохоронні органи, 

мистецтво, наука, культура, медицина, бізнес і економіка тощо), її завдань, 

функцій та цілей; 

 знання етичних принципів діяльності практичного психолога, освітньо-

кваліфікаційних характеристик, прав і обов'язків психолога; форм професійної 

взаємодії практикуючих психологів; 

 усвідомлення вимог до особистості практикуючого психолога та знання 

шляхів вдосконалення професійних якостей та здібностей практичного психолога; 

 вміння на основі документів, які регламентують діяльність психологічної 

служби конкретної сфери соціальної практики, визначати мету, завдання, функції 

діяльності практичного психолога в певній сфері соціальної практики; 

 сформованість потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно 

важливих якостей та необхідної для цього мотивації. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: розкрити методологічну основу психологічних 
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практик у різних сферах суспільного життя, вміти застосовувати методологічну 

основу практичної психології до інтерпретації визначених психічних явищ 

спряти оволодінню способами збору, обробки й інтерпретації психологічної 

інформації, виробити практичні навички застосування психологічних технік у 

вирішенні прикладних проблем відповідно до стандартних вимог;  

  На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредитів ECTS  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Вступ до основ наукових засад та методики діяльності 

практичного психолога. 

 

Тема 1. Практична психологія як наука.  

Поняття практичної психології. Особливості практичної психології як 

науки. Предмет та об'єкт психології, їх співвідношення.  

Історія становлення психологічної науки і психологічної практики. 

Практична психологія як теоретична основа психологічної практики. 

Професійна і непрофесійна практична психологія. 

 

Тема 2. Наукові методи практичної психології. 

 Методологічні, теоретичні та природничі основи практичної психології. 

Складові наукового методу: методологія, методика, засоби дослідження 

(методи у вузькому значенні). Методологія технічна та методологія 

філософська. Загальна методика психологічного дослідження, її етапи. 

     Основні групи методів практичної психології: теоретичні, емпіричні, 

аналітичні. 

 

Тема 3. Структура та особливості практичної психології. 

Поняття про людський фактор та людські ресурси. Значення проблеми 

людського фактору та людських ресурсів для сучасного суспільного розвитку. 

Місце психології у активізації людського фактора. 

Практична, прикладна та побутова психологія: їх взаємозв'язок та 

співвідношення. 

Поняття психологічної технології. 

Перспективи розвитку прикладної і практичної психології.  

 

Змістовий модуль 2. Сфери діяльності практичного психолога. 

 

Тема 4. Національна система соціально-психологічної служби України. 

Втілення основних ідей та принципів документів ООН про права людини 

в законодавчих актах України про соціально-психологічну службу. Основні 

положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної 

служби України (02.1994). 
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Законодавча та правова база діяльності психологічних служб системи 

освіти, Збройних сил та правоохоронних органів та інших сфер соціальної 

практики. 

Документи, які регламентують діяльність соціальної служби для молоді. 

 

Тема 5. Психологічна служба промислових підприємств та організацій 

малого бізнесу. 

Специфіка, зміст, завдання та функції діяльності психологічної служби 

промислового підприємства. Напрямки діяльності психологічної служби 

промислового підприємства. Рівні функціонування психологічної служби 

підприємства. Нормативна документація практичного психолога сфери 

економіки і бізнесу. 

Діяльність практичного психолога в організаціях малого бізнесу. Основні 

задачі діяльності практичного психолога організацій малого бізнесу у різних 

напрямках (при взаємодії з партнерами, клієнтами; конкурентами; ЗМІ; з 

керівництвом; персоналом). 

 

Тема 6. Психологічна служба системи освіти. 

Закон України „Про освіту ‖, „Положення про психологічну службу 

системи освіти України ‖ – основні законодавчі документи про практичну 

психологію в освіті.  

Роль шкільної психологічної служби у вирішенні проблем навчально-

виховного процесу школи. 

Історія виникнення та становлення шкільної психологічної служби. 

Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби 

системи освіти. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної 

психологічної служби. 

 

Тема 7. Характеристика професії практичного психолога. 

Поняття про освітньо-кваліфікаційну характеристику спеціальності 

"Практична психологія". Вимоги до практичного психолога рівнів бакалавр, 

магістр. Основні принципи професійного відбору абітурієнтів на спеціальність 

"Практична психологія" у ВНЗ. Формування особистості практикуючого 

психолога у ВНЗ. 

Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога, її 

структура. Виробничі функції та типові задачі, які вирішує практичний 

психолог, відповідні їм вміння. 

Обов'язки практичного психолога. Права практикуючого психолога, 

форми реалізації та способи юридичного, соціального і морального захисту цих 

прав. 

 

Тема 8. Особистість практичного психолога. 

Професійні якості та здібності практичного психолога у порівнянні з 

психологом-дослідником. Критерії професійної придатності практичного 

психолога. 
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Модель особистості практичного психолога. Поняття "соціальний 

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

психолога. 

Вміння спілкуватися з клієнтом, можливості діагностики та шляхи 

формування і розвитку професійно важливих якостей практичного психолога. 

Поняття про професійний етичний кодекс. Моральні норми, що 

регламентують діяльність практичного психолога в ситуаціях етичного вибору. 

 

Тема 9. Основні види діяльності практичного психолога. 

Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв’язок 

видів та напрямів діяльності практичного психолога. Поняття про 

просвітницько-пропагандистську роботу практичного психолога: її мета, 

завдання та форми. 

Спільне та відмінне просвітницької та профілактичної роботи 

практичного психолога. Поняття про соціально-психологічну профілактику: її 

мета, напрямки, завдання та форми. Особливості профілактичної роботи 

залежно від галузі практичної психології.  

 

Змістовий модуль 3. Наукові та інструментальні засоби у діяльності 

практичного психолога. 

 

Тема 10. Сучасний погляд на психологічну практику. 

Види надання психологічної допомоги.  

Поняття психологічного консультування. Основні принципи 

психологічної практики. Види моделей психологічної допомоги. Сфери 

застосування психологічної практики.  

Поняття психологічної проблеми. Види запитів. Мотиви звернення 

клієнтів до психолога. Типи клієнтів та їх проблематика.  

Складання контракту з клієнтом. Створення атмосфери довіри. Активне 

слухання. Фокусування на емоціях клієнта. Техніка нормалізації. 

Саморозкриття. 

 

Тема 11.  Структура психологічної сесії. 

Алгоритм психологічної сесії. Слухання клієнта. Емпатія в 

консультативному процесі. Запити клієнта, що ускладнюють процес надання 

психологічної допомоги. Типові помилки психологічної практики та їх 

профілактика. 

Фокусування на думках клієнта. Конфронтація між психологом та 

клієнтом. Новий погляд на проблему. Поради. Фокусування на поведінці 

клієнта. Інформування. Закінчення першої та подальших сесій. Закінчення 

останньої сесії. 

 

 

Тема 12. Психодіагностика в психологічній практиці. 

Психологічна діагностика як галузь практичної психології. Класифікація 

психодіагностичних методик. Ситуації, що потребують діагностичних 
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досліджень. Психодіагностична робота практичного психолога. Поняття та 

методи психологічного діагнозу. Індивідуальне та групове психодіагностичне 

обстеження. Процедура та умови ефективності психодіагностичного 

обстеження. Критерії підбору тестового матеріалу у психологічній практиці. 

Правила пред’явлення тестів клієнту. Табу в психодіагностичному дослідженні. 

 

Тема 13. Психологічне консультування. 

Психологічне консультування. Проблема відмежування психотерапії та 

психокорекції від психоконсультування. Мета і завдання психологічного 

консультування. Принципи і умови психологічного консультування. Види 

консультування: за змістом ( інтимно-особистісне, сімейне, психолого-

педагогічне, психолого-управлінське, ділове); за тривалістю. 

Інтерв’ю як основний метод психоконсультування, його процедура. 

 

Тема 14. Консультативний центр як організаційна структура  в 

психологічній практиці. 

Критерії створення психологічного центру, його причини та мета. 

Робочий час консультанта та його обов’язки. Документація в психологічній 

практиці. Взаємодія практичного психолога з допоміжним персоналом 

консультації. Професійний етикет. 

Вимоги до знань, умінь та навичок практичного психолога 

консультативного центру. 

 

Змістовий модуль 4. Напрями прикладних психологічних практик. 

 

Тема 15. Кризове психологічне консультування. 

Кризове психологічне консультування як галузь практичної психології. 

Історія виникнення кризового психологічного консультування. Підготовка 

кризових консультантів. Стратегії кризового консультування. Життєва криза та 

можливості її опанування. 

 

Тема 16. Психологічна практика в конфліктних ситуаціях. 

Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях. 

Рівні розв’язання конфліктів. Очікування клієнта в консультативній 

практиці. Алгоритм роботи психолога в ситуації розв’язання міжособистісних 

конфліктів. Когнітивна та емпатійна позиції вирішення конфліктних ситуацій. 

Етика діяльності психолога з врегулювання міжособистісних конфліктів. 

 

Тема 17.  Види і способи психологічної корекції. 

Психологічна корекція: поняття, мета, завдання та засоби психокорекції. 

Прийоми і способи психокорекції (проста пропозиція, парадоксальна 

інструкція, фантазування, інтерпретація, порада, саморозкриття психолога, 

відкриті і закриті запитання та ін.). 

Принципи психокорекції у роботі з дітьми. Етапи психокорекційної 

роботи. 
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Тема 18. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. 

Психотерапія як галузь медицини і як напрям практичної психології. 

Методи психотерапії (раціональна, психоаналітична, когнітивно-

аналітична, особистісно-орієнтована, групова, позитивна психотерапія та ін.). 

Різновиди психотерапії за ознакою теоретичної основи, коригованим розладом, 

способом організації. 

Поняття про групову психотерапію. Психотерапевтична група, її вплив на 

особистість. Керівництво групою, режим та етапи роботи терапевтичної групи. 

Психодинамічний напрям психотерапії: особливості теоретичної бази, 

мета, роль психотерапевта та вимоги до його поведінки. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

 

 

8 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Вступ до основ наукових засад та методики діяльності 

практичного психолога. 
 

Тема 1.  Практична психологія як наука. 5 2 2   1  

Тема 2. Методологічні, теоретичні та природничі 

основи практичної психології. 
5 

2 2   1  

Тема 3. Структура та особливості практичної 

психології.. 
5 

2 2   1  

Модульний контроль        

Разом за змістовим модулем 1 15 6 6   3  

 

Змістовий модуль 2. Сфери діяльності практичного психолога. 
 

Тема 4. Національна система соціально-

психологічної служби України.. 
3 

2 -   1  

Тема 5. Психологічна служба промислових 

підприємств та організацій малого бізнесу... 
5 

2 2   1  

Тема 6. Психологічна служба системи освіти.. 5 2 2   1  

Тема 7. Характеристика професії практичного 

психолога. 
5 2 2 

  1  

Тема 8. Особистість практичного психолога. 5 2 2   1  

Тема 9. Основні види діяльності практичного 

психолога 
5 2 2 

  1  

Модульний контроль.        

Разом за змістовим модулем 2 28 12 10   6  

Змістовий модуль 3. Наукові та інструментальні засоби у діяльності 

практичного психолога. 

Тема 10. Сучасний погляд на психологічну 

практику. 
5 2 2 

  1  

Тема 11.  Структура психологічної сесії 5 2 2   1  

Тема 12. Психодіагностика в психологічній 

практиці. 
7 2 4 

  1  
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Тема 13. Психологічне консультування. 7 2 4   1  

Тема 14. Консультативний центр як організаційна 

структура  в психологічній практиці 
5 2 2 

  1  

Разом за змістовим модулем 3 29 10 14   5  

Змістовий модуль 4. Напрями прикладних психологічних практик. 
 

Тема 15. Кризове психологічне консультування. 5 2 2   1  

Тема 16. Психологічна практика в конфліктних 

ситуаціях. 
 - 2 

  1  

Тема 17. Види і способи психологічної корекції.  - 4   1  

Тема 18. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології. 

 

 2 2 

  1  

Разом за змістовим модулем 4  4 10   4  

Усього годин на весь курс навчання 72 32 40   18  

Іспит        

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.  Практична психологія як наука. 2 

2. Тема 2. Методологічні, теоретичні та природничі основи практичної 

психології. 
2 

3. Тема 3. Структура та особливості практичної психології. 2 

4. Тема 4. Національна система соціально-психологічної служби України.. - 

5. Тема 5. Психологічна служба промислових підприємств та організацій 

малого бізнесу. 
2 

6. Тема 6. Психологічна служба системи освіти. 2 

7. Тема 7. Характеристика професії практичного психолога. 2 

8 Тема 8. Особистість практичного психолога. 2 

9 Тема 9. Основні види діяльності практичного психолога 2 

10 Тема 10. Сучасний погляд на психологічну практику. 2 

11 Тема 11.  Структура психологічної сесії. 2 

12 Тема 12. Психодіагностика в психологічній практиці. 4 

13 Тема 13. Психологічне консультування. 4 

14 Тема 14. Консультативний центр як організаційна структура  в 

психологічній практиці. 
2 

15 Тема 15. Кризове психологічне консультування. 2 

16 Тема 16. Психологічна практика в конфліктних ситуаціях. 2 

17 Тема 17. Види і способи психологічної корекції. 4 

18 Тема 18. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. 
2 

 Разом 40 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  
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8. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.  Практична психологія як наука. 1 

2. Тема 2. Методологічні, теоретичні та природничі основи практичної психології. 1 

3. Тема 3. Структура та особливості практичної психології. 1 

4. Тема 4. Національна система соціально-психологічної служби України.. 1 

5. Тема 5. Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу. 1 

6. Тема 6. Психологічна служба системи освіти. 1 

7. Тема 7. Характеристика професії практичного психолога. 1 

8 Тема 8. Особистість практичного психолога. 1 

9 Тема 9. Основні види діяльності практичного психолога 1 

10 Тема 10. Сучасний погляд на психологічну практику. 1 

11 Тема 11.  Структура психологічної сесії 1 

12 Тема 12. Психодіагностика в психологічній практиці. 1 

13 Тема 13. Психологічне консультування. 1 

14 Тема 14. Консультативний центр як організаційна структура  в психологічній практиці. 1 

15 Тема 15. Кризове психологічне консультування. 1 

16 Тема 16. Психологічна практика в конфліктних ситуаціях. 1 

17 Тема 17. Види і способи психологічної корекції. 1 

18 Тема 18. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології. 1 

 Разом 18 

 Всього  

 

9. Індивідуальні завдання 

Апробації психодіагностичних, психотерапевтичних та психокорекційних 

технік, прийомів, інноваційних алгоритмів та індивідуально набутих 

компетенцій. 

10. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю, пояснювально-ілюстративні,  

репродуктивні,  проблемні,  частково-пошукові (евристичні); 

 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

Також застосовуються методи, пов’язані з контролем за навчальною 

діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне 

заняття. 

– розв’язування психологічних завдань та аналіз різноманітних 

психологічних проблемних ситуацій,  

– тренінги, які виникають при взаємодії різних психічних явищ у ході 

поведінки та діяльності людини, а також  

– самостійне проведення психологічних досліджень та ін.. 
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11. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, 

проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із 

практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення 

модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою 

оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма 

проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 

Засобами поточного контролю є: 

1. Усне опитування на практичних заняттях 

2. Тестові завдання 

3. Оцінка індивідуальних письмових завдань  

4. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних робота 

5. Оцінка виконання практичних робіт 

 Заходами підсумкового контролю будуть проведення заліків. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

З
а 

іс
п

и
т 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

50 50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Т1, Т2 ... Т32 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незадовільно 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-
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правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студента з навчальної 

дисципліни «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія» 

2. Підручники та посібники 

3. Плани практичних занять 

4. Завдання для самостійного опрацювання 

5. Базова й допоміжна література 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні 

роботи, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, 

перелік питань до іспиту, перелік і зразки практичних завдань до екзамену, 

блок запитань і завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим 

навчальним матеріалом. 

 

Теми контрольних робіт 

1. Психологічна практика як професійна діяльність психолога. 

2. Фахова майстерність психолога-практика. 

3. Фізичні компоненти терапевтичного клімату у психологічній практиці. 

4. Етичні засади діяльності практичного психолога. 

5. Активне слухання клієнта в психологічній практиці. 

6. Індивідуальний стиль роботи психолога-практика. 

7. Стан та перспективи розвитку психологічної практики в Україні. 

8. Вплив професійної діяльності на особистість психолога-практика. 

9. Особливості психологічної практики в ситуації життєвої кризи клієнта. 

10. Процес психологічної практики. 
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11. Система цінностей практичного психолога. 

12. Емоційні компоненти психологічної практики. 

13. Супервізія у психологічній практиці. 

14. Застосування новітніх напрямів психологічної науки у процесі 

психологічної практики. 

15. Оцінювання проблем клієнтів у психологічній практиці. 

16. Роль та місце психолога у психологічній практиці. 

17. Навички підтримання консультативного контакту у психологічній 

практиці. 

18. Конфлікт як компонент діяльності практичного психолога. 

19. Особистість та діяльність психолога-початківця. 

20. Комунікативні техніки в психологічній практиці. 

21. Професійна підготовка практичного психолога 

22. Процедури та техніки психологічної практики. 

23. Пастки у психологічній практиці під час роботи з клієнтом. 

24. Сфери застосування психологічної практики. 

25. Засоби впливу психолога-практика. 

26. Психологічна практика у сфері освіти. 

27. Тестування у психологічній практиці. 

28. Захисні механізми клієнта, робота з ними у процесі психологічної 

практики. 

29. Психологічна практика у сфері сімейного консультування. 

30. Креативність психолога у психологічній практиці. 

Перелік питань, що виносяться  на іспит 

 

1. Види надання психологічної допомоги. 

2. Емпатія в психологічній практиці. 

3. Принцип конструктивності у психологічній практиці. 

4. Поняття психологічного консультування. 

5. Основні принципи психологічної практики. 

6. Види моделей допомоги у психологічній практиці. 

7. Роль та місце психолога у практичній діяльності. 

8. Сфери застосування психологічної практики. 

9. Поняття психологічної проблеми. 

10. Види запитів у психологічній практиці. 

11. Застосування принципу конфіденційності у процесі надання психологічної 

допомоги. 

12. Форми організації супервізорської практики. 

13. Активне слухання клієнта у психологічній практиці. 

14. Мотиви звернення клієнтів до психолога. 

15. Критерії створення психологічного центру. 

16. Етика діяльності психолога з врегулювання міжособистісних конфліктів. 

17. Кризове психологічне консультування як галузь практичної психології. 

18. Табу в психодіагностичному дослідженні. 

19. Принцип комплексного підходу у психологічній практиці. 

20. Запити клієнта, що ускладнюють процес надання психологічної допомоги. 
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21. Типові помилки психологічної практики та їх профілактика. 

22. Модель ефективного консультанта. 

23. Діяльність психолога з врегулювання міжособистісних конфліктів. 

24. Структура супервізорської сесії. 

25. Уміння слідувати за клієнтом у психологічній практиці. 

26. Ехо-техніка в роботі практичного психолога. 

27. Типологія психологів-практиків. 

28. Принцип нейтральності психолога-практика. 

29. Вплив професійної діяльності на особистість психолога. 

30. Етичні аспекти практичної діяльності. 

31. Особистість психолога як інструмент впливу на клієнта. 

32. Результативність психологічної практики. 

33. Уміння слухати та чути клієнта у психологічній практиці. 

34. Уміння ефективно використовувати невербальні засоби спілкування. 

35. Алгоритм психологічної сесії у психологічній практиці. 

36. Уміння давати та приймати зворотний зв’язок. 

37. Основні труднощі психологів-початківців 

38. Поради у психологічній практиці. 

39. Фокусування психолога на поведінці клієнта у консультативному процесі. 

40. Саморозкриття клієнта в психологічній практиці. 

41. Техніки постановки питань. 

42. Складання контракту з клієнтом. 

43. Психологічна діагностика як галузь практичної психології. 

44. Історія виникнення кризового психологічного консультування. 

45. Фахові особливості майстерності психолога в конфліктних ситуаціях. 

46. Принцип недирективності у психологічній практиці. 

47. Фокус супервізії у психологічній практиці. 

48. Очікування клієнта у психологічній практиці. 

49. Закінчення першої та подальших сесій у психологічній практиці. 

50. Класифікація психодіагностичних методик. 

51. Резюмування в психологічній практиці. 

52. Документація в психологічній практиці. 

53. Життєва криза та можливості її опанування у психологічній практиці. 

54. Пастки у психологічній практиці. 

55. Типологія клієнтів у психологічній практиці. 

56. Робота супервізорської групи у психологічній практиці. 

57. Принцип співробітництва у психологічній практиці. 

58. Технологія першої зустрічі з клієнтом у психологічній практиці. 

59. Робочий час та обов’язки практичного психолога. 

60. Причини та мета створення психологічного центру. 

61. Стратегії кризового консультування у психологічній практиці. 

62. Фізичні компоненти терапевтичного клімату у психологічній практиці. 

63. Алгоритм роботи психолога в ситуації розв’язання міжособистісних 

конфліктів. 

64. Принцип добровільності у психологічній практиці. 

65. Процес оцінювання проблем клієнтів у психологічній практиці. 
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66. Фокусування психолога на думках клієнта (уточнення проблеми). 

67. Конфронтація між психологом та клієнтом у консультативному процесі. 

68. Закінчення останньої сесії в психологічній практиці. 

69. Ситуації, що потребують діагностичних досліджень. 

70. Принцип відсутності маніпулятивності у психологічній практиці. 

71. Підготовка кризових консультантів. 

72. Правила пред’явлення тестів клієнту. 

73. Взаємодія практичного психолога з допоміжним персоналом консультації. 

74. Рівні розв’язання конфліктів у психологічній практиці. 

75. Емоційні компоненти терапевтичного клімату у психологічній практиці. 

76. Принцип безоцінного прийняття клієнта у психологічній практиці. 

77. Професійний етикет у психологічній практиці. 

78. Уміння спостерігати у психологічній практиці. 

79. Критерії підбору тестового матеріалу у психологічній практиці. 

80. Перефразування в психологічній практиці. 

81. Принцип професіоналізму у процесі психологічної практики. 

82. Супервізія в консультативному процесі. 

83. Створення атмосфери довіри у психологічній практиці. 

84. Принцип нестандартного підходу до клієнта у психологічній практиці. 

85. Стан та перспективи розвитку психологічної практики в Україні. 

86. Принцип орієнтації клієнта на вирішення своїх проблем. 

87. Новий погляд клієнта на проблему під час консультативного процесу. 

88. Фокусування на емоціях клієнта у психологічній практиці. 

89. Техніка нормалізації в психологічній практиці. 

90. Принцип підтримки мотивації тривалої роботи в межах психологічної 

практики. 

91. Принцип орієнтації на установки клієнта у психологічній практиці. 

92. Зміст професійної компетентності психолога-практика. 

 

 

 

14. Рекомендована література: 

Основна література: 

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

М. : Изд. Центр «AKADEMIA», 2006. – 224с. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев // Избранные 

психологические труды: В 2-х т. – М. : Педагогика, 2000. – Т. 1. – С.16-178. 

3. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Ганс Юрген Айзенк ; [пер. с англ. 

О.Исакова]. — М. : КСП+,  1999. — 463с. 

4. Бажутина С.Б. и др. Практическая психология в вузе и школе / 

С.Б.Бажутина, Г.Г.Воронина, И.П.Булах. – Луганск: Янтарь, 2000. – 113 с. 

5. Біла О.Г. Соціально-психологічні детермінанти особистісного 

становлення психолога-практика // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За 

ред. С.Д.Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2003. – Т.V. – Ч.6. – С.18-22. 
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Физкультура и спорт, 2007. – 241 с. 

7. Бочелюк В.Й. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. Посібник / В.Й. 

Бочелюк, В.В. Зарицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с. 

8. Буткевич Т.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності: 2-ге вид. 

Навч. посіб. / Т.В. Буткевич, О.В. Савицька. – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 256с. 

9. Верко С.С. Психолог в організації: „за‖ і „проти‖ / С.С. Верко // 

Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. 

Організаційна психологія. – Т.4. – К. : Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 

2002. – С.207-211.  

10. Годфруа Ж. Что такое психология / Ж. Годфруа. – В 2-х кн. – Т.1. – М. : 

Мир, 1996. – С.64-128. 

11. Григорович Л.А. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие / 

Л.А. Григорович. – М. : Гардарики, 2004. – 192 с.  

12. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической 

службы / Ю.М. Забродин // Тенденции развития психологической науки / Отв. 

Ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анциферова. – М. : Наука, 2009. – С.255-269. 

13. Игры – обучение, тренинг, досуг / Под ред В.В. Петрусинского. – М. : 

Новая школа, 1999. – 368 с. 

14.  Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования / 

Ф.С.Исмагилова [науч. ред. Э.Ф.Зеер]. – М. : Воронеж, 2003. – 205 с. 

15. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений / В.Н. Карндашев.  – 3-е изд. стер. – М. : Смысл, 

2005. – 382 с. 

16. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / 

Е.А.Климов. – М. : Педагогика, 1996. – 216 с. 

17. Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб 

для молоді // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. – С.43-

46. 

18. Кратний психологический словарь / под ред. А.В. Петровского, 

М.Г.Ярошевского. – М. : Изд-во полит. Литературы, 1995. – 430 с. 

19.  Ломов Б.Ф. Система наук о человеке / Б.Ф. Ломов // Вопросы общей, 

педагогической и инженерной психологии. – М. : Педагогика, 2001. – С.30-50. 

20. Лобова Н.Т. Спрямованість на людину в структурі особистості 

практичного психолога / Н.Т. Лобова // І Всеукраїнський конгрес з практичної 

психології / Тези доповідей і повідомлень. – Херсон: Айлант, 1994. – С.133-134. 

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

характеристики сучасного психолога / С.Д. Максименко // Практична 

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

22.  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – В 3-х кн. – М. : Владос, 2001. – 

Кн. 2: Психология образования. – 608 с. 

23. Основи практичної психології / В.Панок, Н.Чепелєва, Т.Титаренко. – К. : 

Либідь, 2001. – 534с. 
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Учебное пособие / Е.И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с. 

35.  Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы / Е.С.Романова. – СПб., 2003. 

36.  Сидоренко І.С. Актуальні напрямки роботи психолога в організаціях 
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/ Т.С. Яценко. – К. : Либідь, 2006. – 264 с. 

 

Додаткові джерела: 



 19 

1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. 

Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, М. : Изд. Центр «AKADEMIA», 

2005. – 128 с.  

2. Аминов Н.А. Социально-психологические предпосылки специальных 

способностей школьных психологов / Н.А. Аминов, М.В. Молоканов // 

Вопросы психологии. – №1. – 2005. – С.74-83. 

3. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное 

самоопределение молодѐжи / Е.И.Головаха. – К. : Наука, 2008. – 165 с. 

4. Гозман Л.Я. Психология в политике – от объяснений к воздействию / Л.Я. 

Гозман // Введение в практическую социальную психологию / Под ред. 

Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьѐвой. – 3-е изд. – М. : Смысл, 1999. – 

С.129-150. 

5. Горбунов Г.Д. Практический психолог в спорте / Г.Д. Горбунов. – СПб. : 

Изд. ГАФК, 2005. – 394 с. 

6. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика / Э.Ф.Зеер, 

А.М.Павлова, Н.О.Садовникова. – М. : Екатеринбург, 2004. 

7. Дружинин  В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – 

СПб., 2000. – 368с. 

8. Права людини: основні міжнародно-правові документи / Упоряд. 

Ю.К.Качуренко. – К. : Вища школа, 2009. – 198с.  

9. Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала / Е.И.Рогов. – 

М. : Смысл, 2003. – 360 с. 

10. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности / Н.В.Самоукина. – М. : Наука, 1999. – 430 с. 

11. Современная психология: Справочное руководство. – М. : ИНФРА_М, 

1999. – 688с. 

12. Твоя профессиональная карьера: учебник //под ред. С.Н.Чистяковой, 

Т.И.Шалавиной. – М. : Смысл, 2000. – 150 с. 

13. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект / 

А.В.Филиппов. – М. : Наука, 1990. – 230 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

www.pidruchniki.ws 

www.ebooktime.net 

www.bookzone.com.ua 

 

 

Зміни і доповнення до навчальної програми 

 

№ 

п/п 

 

Зміни і доповнення в навчальній програмі 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

 
Навчальний 

рік 

 
Підпис зав. 

кафедрою 

    
 


