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І. Методичні підходи до підготовки та проведення 

практичних занять 

Значне місце в системі підготовки фахівців-психологів посідають 

практичні заняття. Головним завданням їх проведення є закріплення 

теоретичних знань та перенесення останніх у довготривалу пам’ять. 

Практичні заняття формують у майбутніх психологів уміння і навички з 

психології як навчальної дисципліни, допомагають їм оволодіти апаратом 

наукових досліджень. 

Практичне заняття (лат. prakticos – діяльний) – форма навчального 

заняття, в ході якої науково-педагогічний працівник організовує розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентами відповідно сформульованих завдань. Ця форма занять 

проводиться в лабораторіях або аудиторіях, обладнаних необхідними технічними 

засобами навчання, обчислювальною технікою. 

Кількість годин на практичні заняття з окремої дисципліни визначена 

навчальним планом. Перелік тем практичних занять міститься в робочій 

навчальній програмі дисципліни. Кількість студентів на практичному занятті не 

повинна перевищувати половини академічної групи. 

Практичне заняття має бути добре підготовлене. Науково-педагогічний 

працівник, якому доручено ці заняття, за погодженням з лектором навчальної 

дисципліни завчасно готує необхідний методичний матеріал – тести для 

виявлення рівня оволодіння студентами відповідними теоретичними 

положеннями, набір завдань різного ступеня складності для розв'язання їх 

студентами. 

Основні завдання практичних занять можна сформулювати в такий спосіб: 

поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної 

роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й 

узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду 

організації виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими 

навичками керівництва робітниками на виробництві тощо. 

Практичні заняття незалежно від їх конкретних особливостей значною 

мірою забезпечують відпрацювання умінь та навичок прийняття практичних 

рішень у реальних умовах, що мають в основі теоретичний фундамент. 

Не дивлячись на те, що на практичних заняттях відпрацьовуються теми, за 

якими було прочитано лекції, потрібна на цих заняттях невелика теоретична 

частина, яка передує практичній. Це спрямовує студентів (курсантів) до 

наукового підходу у виконанні та аналізі практичних робіт, підвищує якість 

їхньої роботи. 

Практичні (дослідні) дослідні завдання передбачають науковий аналіз 

педагогічного досвіду, осмислення педагогічних ситуацій та моделювання 

більш ефективного змісту способів і прийомів педагогічної роботи. 

Структурою практичного заняття: проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів (курсантів) та постановка науково-педагогічним 

працівником загальної проблеми з обговорення за участю студентів (курсантів); 
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розв'язування завдань (з їх обговоренням) та контрольних завдань; їх перевірка й 

оцінювання. Отримані студентом (курсантом) за окремі практичні заняття оцінки 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Практичні заняття мають відповідати таким вимогам: 

1. Забезпечення розуміння студентами необхідності володіння базовими       

теоретичними знаннями. 

2. Усвідомлення необхідності вироблення вмінь і навичок, що мають 

           професійну спрямованість. 

3. Забезпечення оптимальних умов для формування умінь і навичок 

(санітарно-гігієнічних, дидактичних, виховних). 

4. Навчання студентів раціональних методів оволодіння вміннями й 

навичками. 

5. Забезпечення самостійної діяльності кожного студента. 

6. Дотримання систематичності й логічної послідовності у формуванні умінь 

та навичок студентів. 

7. Розробка завдань для практичних занять з чіткою професійною 

спрямованістю. 

8. Широке включення в систему практичних занять завдань творчого 

характеру. 

9. Систематичний контроль виконання студентами практичних завдань. 

10. Постійне заохочення практичної навчальної діяльності студентів. 

У процесі проведення практичних занять використовуються різні методи 

навчання. Оскільки головним завданням цього виду навчальної роботи є 

формування умінь і навичок, провідне місце має відводитися різноманітним 

вправам (підготовчим, пробним, за зразком, тренувальним, творчим, 

практичним, графічним, усним, письмовим, професійним, технічним та ін.). 

Слід відмовитися від практики, коли практичні заняття мають 

«колективний» характер, коли один студент виконує завдання на дошці, а інші 

працюють на своїх робочих місцях. 

Є більш ефективний і доцільний шлях, коли викладач визначає чітке 

завдання, знайомить студентів (курсантів) з методами практичної діяльності, 

чим допомагає їм усвідомити алгоритм дій, організує самостійну роботу 

кожного студента (курсанта). 

Потрібно відмітити, що у практику навчальної роботи вищих навчальних 

закладів поступово впроваджується тьюторський вид роботи зі студентами. 

Тьютор (лат. tutor, англ. tutor – спостерігаю, піклуюсь) – це педагог-наставник, 

опікун, який керує невеликою групою студентів, допомагає їм у навчанні, стежить 

за їхньою навчальною діяльністю, керує професійною підготовкою. Тьюторські 

заняття виникли в коледжах та університетах Великої Британії (Оксфордському, 

Кембриджському) і в університетах США (Гарвардському, Брістольському). 

У вітчизняних вищих навчальних закладах система тьюторства застосовується 

мало. Вона практикується здебільшого у консерваторіях, театральних ВНЗ, де 

професійна підготовка з основної спеціальності (вокал, режисура) здійснюється 

під керівництвом конкретного викладача впродовж усього періоду навчання. У 

ході приєднання національної системи освіти до Болонського процесу, входження 
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в європейський освітній простір система тьюторства широко застосовуватиметься 

у вищій школі. 

Кількість годин на практичні заняття з окремої дисципліни визначена 

навчальним планом. Перелік тем практичних занять міститься в робочій 

навчальній програмі дисципліни. 

Кількість студентів на практичному занятті не повинна перевищувати 

половини академічної групи. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої науково-

педагогічний працівник організує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички 

практичного застосування їх через індивідуальне виконання студентами 

відповідно сформульованих завдань. 

Основні завдання практичних занять можна сформулювати в такий спосіб: 

поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної 

роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й 

узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду 

організації виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими 

навичками керівництва робітниками на виробництві тощо. 

Практичні заняття незалежно від їх конкретних особливостей значною 

мірою забезпечують відпрацювання умінь та навичок прийняття практичних 

рішень у реальних умовах виробництва, що мають в основі теоретичний 

фундамент. 

Хоча на практичних заняттях відпрацьовуються теми, за якими було 

прочитано лекції, доцільно, щоб на цих заняттях невелика теоретична частина 

передувала практичній. Це спрямовує студентів на науковий підхід до 

виконання та аналізу практичних робіт, підвищує їх якість. 

 

ІІ.   Плани практичних занять і завдання до них. 

Теми практичних занять 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади психологічного супроводження, як 

напряму діяльності практичного психолога в організаціях та на 

виробництві. 

Практичне заняття – 6 год. 

 

1. Зміст та сутність психологічного супроводження в організаціях та на 

виробництві. 

2. Цілі та завдання психологічного супроводження в організаціях та на 

виробництві. 

3. Психологічне супроводження підприємницької діяльності. 

4. Методологічна база реалізації основних напрямів психологічного 

супроводження. 

 

Література: [3, 6, 8-10, 12-15, 20, 21] 
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Тема 2. Психологічне супроводження професійного становлення в 

організаціях та на виробництві.Практичне заняття – 8 год. 

1. Концептуальні положення психологічного супроводу професійного 

становлення особистості.  

2. Психологічний супровід на стадії оптації особистості 

3. Психологічний супровід професійної освіти особистості 

 

Література: [1, 5, 11, 12, 15, 17, 18] 

 

Тема 3. Психологічне забезпечення професійної діяльності в 

організаціях та на виробництві.Семінарське заняття – 8 год. 

1. Загальна характеристика системи психологічного забезпечення діяльності 

в організаціях та на виробництві та її основних напрямів. 

2. Зміст та завдання професійно-психологічного відбору. 

3. Зміст та завдання професійно-психологічної підготовки. 

4. Зміст та завдання психологічної підтримки діяльності в організаціях та на 

виробництві. 

Література: [7-9, 16, 18, 22, 24] 

 

 Тема 4. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її 

завдання, структура та функції. 

1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби. 

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших 

сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та 

збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я, …). 

3. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. 

(Положення про ПС) 

4. Положення про кабінет практичного психолога. 

5. Предмет та рівні ПС (науковий прикладний. практичний). 

Головні напрямки діяльності психологічної служби (актуальний і 

перспективний та консультативно-методична допомога, просвітницько-

пропагандистська та превентивне виховання). 

6. Основні види діяльності психологічної служби (діагностика, корекція, 

реабілітація, профілактика, прогностика, експертиза, проектування). 

7. Місце ПС в системі народної освіти. Моделі функціонування ПС (Панок 

В.Г.,Карамушка Л.М.). 

8. Принципи роботи практичного психолога. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Положення про психологічну службу. ( 2009 р.) — захист. 

2. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах 

суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті. 

  

Тема 5. Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби 

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного 

http://psichology.com.ua/polozhennya-pro-psixologichnij-kabinet/
http://psichology.com.ua/osnovni-napryamki-diyalnosti-psixologichno%D1%97-sluzhbi/
http://psichology.com.ua/polozhennya-pro-psixologichnu-sluzhbu-sistemi-osviti-ukra%D1%97ni/
http://psichology.com.ua/osnovni-vidi-diyalnosti-psixologichno%D1%97-sluzhbi-diagnostika/
http://psichology.com.ua/principi-ta-organizacijni-modeli-diyalnosti-psixologichno%D1%97-sluzhbi-sistemi-osviti-panok-v-g/
http://psichology.com.ua/principi-ta-organizacijni-modeli-diyalnosti-psixologichno%D1%97-sluzhbi-sistemi-osviti-panok-v-g/
http://psichology.com.ua/model-psixologichno%D1%97-sluzhbi-karamushkal-m/
http://psichology.com.ua/principi-ta-organizacijni-modeli-diyalnosti-psixologichno%D1%97-sluzhbi-sistemi-osviti-panok-v-g/
http://psichology.com.ua/polozhennya-pro-psixologichnu-sluzhbu-sistemi-osviti-ukra%D1%97ni-2009r/
http://psichology.com.ua/kvalifikacijna-xarakteristika-posadi-psixologa/
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психолога. 

2. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога. 

3. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога. 

4. Комунікативна та мовленнєва компетентності психолога. 

5. Етичний кодекс в роботі психологічної служби. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1.  Етичний кодекс психолога (захист). 

2. Підготувати один виступ (реферат) на тему: 

2.1. Організація психологічної служби у сфері політики. 

2.2. Психологічна служба організації (підприємства). 

2.3. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді. 

2.4. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я. 

2.5. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері. 

 

Тема 6. Психологічна служба системи освіти. Робота 
практичного психолога при центрах соціальних служб для 

молоді(готувати підкреслене) 

1. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку. 

2. Компоненти готовності дитини до школи: сутність, критерії та методи 

діагностики. 

3. Особливості організації, види та форми проведення корекційних занять. 

4. Розвиваюча робота з дітьми  та молоддю. 

5. Зміст психопрофілактичної роботи психолога. 

6. Напрямки та форми превентивного виховання та консультативно-

методичної роботи психолога з дітьми, батьками, вихователями, вчителями. 

7. Особливості просвітницько-пропагандистської роботи психолога в 

навчально-виховному закладі. 

8. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії та психолого-

педагогічних консиліумах. 

9. Сім’я Фостера. Сімейний дитячий будинок. Робота психолога з 

«матерями»- вихователями. 

10. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних 

служб  для молоді. 

11. Служби негайної психологічної допомоги. 

12. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки 

підлітків та молоді. 

13. Робота психолога в агенстві зайнятості. Соціально-психологічний захист 

населення. 

14. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних 

центрах. 

15. Історія розвитку шкільної психологічної служби. Роль ШПС у вирішенні 

проблем школи. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

http://psichology.com.ua/kvalifikacijna-xarakteristika-posadi-psixologa/
http://psichology.com.ua/etichnij-kodeks-praktichnogo-psixologa/
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1. Розробити розвиваюче або корекційне або профілактичне заняття 

(тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги. 

2.  Скласти діагностичну програму з визначення психологічної готовності 

дітей  до шкільного навчання. Наприклад. 

3. Законспектувати непідкреслені запитання заняття (здати в електронному 

варіанті з посиланням на джерело). 

4. Підготувати тези до конференції за темою » Реабілітація ……….». Вимоги. 

Практична частина заняття 

1. Ознайомлення з методиками виявлення підлітків «групи ризику». 

2. Проведення вправи студентами  з особистого розвиваючого / корекційного 

заняття. 

 

Тема 7. Особистість практичного психолога. 

1. Професійні якості та здібності практичного психолога. 

2. Критерії професійної придатності практичного психолога. 

3. Модель особистості практичного психолога.  

4. Формування і розвитку професійно важливих якостей практичного  

    психолога. 

 
№ 

пп 

Тема Питання до семінару Методи і засоби Література 

1. Поняття 

псиВведення у 

психологічне 

консультування 

1. Що таке психологічн консультування. 

2. Хто, коли і навіщо звертається до 

психолога-консультанта 
3. Чим психологічне консультуванн 

відрізняється від інших видів 

практичної психологічної помочі 

людині 

4. Цілі, задачі і види психологічного 

консультування 

5. Умови результативності психологічн 

консультування 

 

 

Опитування студентів під 

час практичних зайнять. 

Перевірка самостійної 

роботи студентів 

(конспектів першоджерел; 

структурно-логічної схеми 

до тими). Проведення 

контрольного тестового 

опитування. 

 

Осн.: 6, 8, 

10, 13, 

18,21,22, 

23,  

2. Вимоги, 

запропоновані 

до психолога-

консультанта і 

його роботи. 

Фахове 

підготування 

психолога-

консультанта 

1. Характеристика психолога- 

2.Загальні і спеціальні вимоги, 

 запропоновані до психолога 

3. Забезпечення фахового підготовки 

 психолога. 

4. Початок, проведення й основа 

 підготування психолога-консультанта. 

Питання підвищення фахової 

 

кваліфікації психолога-консультанта 

 

Фронтальне та 

індивідуальне опитування, 

співбесіда 

Осн. 6, 8, 

10, 13, 19, 

22, 25, 29, 

30, 31, 34, 

35, 40. 

 

3.  Організація 

роботи 

психологічної  

1. Загальні питання організації роботи 

психологічної консультації. 

2. Організація індивідуальної роботи 

психолога-консультанта 

3. Взаємодія психолога-консультанта з 

іншими спеціалістами консультантами 

допоміжним персоналом консультації. 

4. Підготування до психологічного 

консультування 

Участь у колоквіумі, 

співбесіда 

Осн. 8, 10, 

13,14, 16, 

19,22,23,3

1,35,36 

http://psichology.com.ua/vimogi/
http://psichology.com.ua/programa-viznachennya-psixologichno%D1%97-gotovnosti-ditej-do-navchannya-v-shkoli/
http://psichology.com.ua/vimogi/
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5. Проведення психологічного 

консультування. 

4. Етапи і 

процедури 

психологічного 

консультування. 

Техніка 

психологічного 

консультування 

1. Підготування до психологічного 

консультування. 

2. Проведення психологічного 

консультування. Основні етапи. 

3. Процедури і техніки психологічного 

консультування. 

4. Робота консультанта з клієнтом. 

5. Типові технічні помилки, що 

припускаються в процесі консультування, 

засоби їхній усунення. 

 

Опитування студентів під 

час практичних зайнять. 

Перевірка самостійної 

роботи студентів 

(конспектів першоджерел; 

структурно-логічної схеми 

до тими). Проведення 

контрольного тестового 

опитування. 

 

Осн. 2, 8, 

9, 10, 17, 

22, 23, 31, 

35, 37,  

5.  Тестування у 

практиці 

психологічного 

консультування. 

Тести, що 

рекомендуються 

до використання 

у практиці 

когнитивного 

психологічного 

консультування. 

1. Цілі, час і місце тестування в 

психологічному консультуванні. 

2. Вимоги, яким повинно відповідати 

психологічне тестування, застосовуване в 

психологічному консультуванні. 

3. Тести когнитивних процесів 

сприйняття, уваги, уяви. 

4. Тести промови і загальних 

інтелектуальних спроможностей. 

5. Тести пам'яті. 

 

Фронтальне та 

індивідуальне опитування, 

співбесіда 

 

 

 

 

Осн. 4, 

8,13, 17,  

22, 23, 

29,29, 3, 

36,39, 

 

6.  Ситуації і 

загальні 

практичні 

рекомендації по 

психологічному 

консультуванню, 

пов'язаному з 

спроможностями 

и з розвитком 

особистості 

клієнта. 

1. Типові випадки (ситуації) 

психологічного консультування. 

2. Загальні рекомендації по корекції і 

розвитку. 

3. Розвиток спеціальних спроможностей 

клієнта. 

4. Ради з питань, пов'язаним із 

темпераментом, корекцією рис 

характеру і розвитком волі. 

5. Шляху рішення проблем розвитку 

комунікативних, організаторських 

і спеціальних спроможностей клієнта. 

 

Опитування студентів під 

час практичних зайнять. 

Перевірка самостійної 

роботи студентів 

(конспектів першоджерел; 

структурно-логічної схеми 

до тими). Проведення 

контрольного тестового 

опитування. 

 

Осн. 2, 4, 

8, 10, 16, 

19.  

 

7. Практичні 

рекомендації по 

комунікативном

у і соціально-

перцептивному 

психологічному 

консультуванню. 

Практичні 

рекомендації з 

проблем 

саморегуляції у 

ділових 

відношеннях. 

1. Відсутність інтересу до людей і 

комунікативних умінь і навиків. 

2. Невміння точно сприймати й оцінювати 

соціальні ролі людей. 

3. Невдача в керуванні емоціями в 

діловому житті. 

4. Невдача у виборі професії, умов і місця 

роботи, у просуванні 

по службі, у підтримці і зберіганні своєї 

працездатності. 

5. Невдача в конкуренції з іншими 

людьми. 

 

Колективне обговорення, 

індивідуальне опитування 

Осн.5, 8, 

10, 15, 

19,22,23,3

1,35,39. 

 

8.  Практичні 

рекомендації з 

проблем 

межособистісног

о психологічного 

консультування і 

з проблем 

сімейного 

консультування 

1. Основні проблеми в міжособистісних 

відношеннях людей, причини їх 

виникнення. 

2. Проблеми особистих взаємовідносин 

клієнта з людьми. 

3. Основні питання сімейного 

консультування. 

4. Взаємовідносини з майбутнім чоловіком 

і між чоловіками в сформованій 

Участь у колоквіумі, 

співбесіда 

Осн.8, 10, 

19,20, 22, 

23, 31, 35, 

36.. 
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сім'ї. 

5. Взаємовідносини чоловіків із їхніх 

батьках. 

 

9.  Рекомендації з 

питань 

психолого-

педагогічного 

консультування 

1. Взаємовідносини батьків із дітьми-

дошкільниками. 

2. Психолого-педагогічне консультування 

батьків молодших 

школярів. 

3. Рішення психолого-педагогічних 

проблем підліткового віку. 

4. Консультування батьків юнаком. 

5. Консультування батьків дівчин. 

 

Колективне обговорення, 

індивідуальне опитування 

Осн.36, 39. 

10. Практичні 

рекомендації з 

проблем, 

пов'язаних з 

особистими 

життєвими 

невдачами. 

 Практичні 

рекомендації з 

проблем 

самопочуття і 

стану здоров'я 

1. Невдача особистого характеру . 

2. Невдача в розвитку потреб, емоційно-

вольової сфери, сфери інтересів і ін. 

3. Невдача в рятунку від комплексів і у 

встановленні гарних особистих 

взаємовідносин із людьми. 

4. Психогенні захворювання. 

5. Депресивні стани й емоційні розлади 

(афекти, стреси). 

 

Прослуховування творчих 

робіт, колективне 

обговорення 

Осн.13, 18, 

19, 22, 23, 

26, 34, 35, 

36. 

 

11.  Практичні 

рекомендації по 

діловому 

психологічному 

консультуванню 

1. Керівництво особистими і діловими 

відносинами людей. 

2. Прийняття і реалізація рішень по 

персональних справах. 

3. Прийняття і реалізація рішень по 

робочих справах. 

4. Невміння обертатися до людей із 

проханнями і правильно реагувати на 

прохання. 

5. Невміння переконувати людей. 

 

Фронтальне та 

індивідуальне опитування, 

співбесіда 

Осн.34, 35, 

36, 39,40 

 

12.  Оцінка 

результатів 

психологічного 

консультування 

1. Що таке результативність 

психологічного консультування. 

2. Як оцінювати результати 

психологічного консультування. 

3. Критерії оцінки результативності. 

4. Причини недостатньої результативності 

психологічного консультування. 

5. Підвищення результативності 

психологічного консультування. 

Опитування студентів під 

час практичних зайнять. 

Перевірка самостійної 

роботи студентів 

(конспектів першоджерел; 

структурно-логічної схеми 

до тими). Проведення 

контрольного тестового 

опитування. 

 

Осн.8, З1, 

34, 35, 36, 

39,40 

     Практичне заняття  17. Види надання психологічної допомоги.  

          1.Поняття психологічної проблеми.  

2.Види моделей психологічної допомоги.  

3.Сфери застосування психологічної практики.  

Література: [1, 5, 11, 12, 15, 17, 18] 

Практичне заняття 18. Аналіз діяльності психолога 

Скласти професіограму психолога. 
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Сформулулювати способи саморегуляції психологом своєї діяльності. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура 

навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами 

дисципліни. 

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 

виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих 

питань дисципліни. Самостійна робота передбачає також підготовку відповідей 

на наступні запитання. 

1. В чому полягає різниця між поняттями "психологічне забезпечення" та 

"психологічний супровід"? 

2. В чому полягає різниця між психологічним супроводом як методом та 

психологічним супроводом як системою професійної діяльності психолога? 

3. У чому полягає суть психологічного супроводу як цілісного, 

безперервного процесу? 

4. Як ви розумієте поняття "психологічний супровід професійної 

діяльності"? 

5. В чому полягає головна мета професійно-психологічного відбору на 

підприємстві? 

6. Поясніть різницю між поняттями "відбір" та "підбір" персоналу. 

7. Охарактеризуйте основні етапи психологічного відбору персоналу. 

8. У чому полягає суть проведення наставництва на підприємстві? 

9. В чому полягає специфіка психодіагностичної роботи практичного 

психолога підприємства? 

10. Поясність роль психолога у професійній адаптації працівника. 

11. В чому специфіка психокорекційної роботи практичного психолога? 

12. Як стиль керівництва впливає на морально-психологічний клімат у 

колективі? 

13. Назвіть методи діагностики виробничого конфлікту. 

14. Поясніть суть поняття "управління конфліктом". 

   15. Поясніть суть поняття "забезпечення безпеки професійної діяльності". 

Практичне заняття №11. Вивчення функцій психодіагностики. 

План 

1. Дослідити розвиваючу та пізнавальну функцію. 

2. Виявити особливості психодіагностики.  

 

 

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. 
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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. 

6. Блудов В.М. Личность в спорте / В.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – М. : 

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. 



 13 

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. 

24. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості 

практичного психолога у вищій школі / В.Г. Панок // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2003. – №4. – С.14-17. 

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

В.Г. Панок // Педагогіка і психологія. – 1994. – №2. – С.3-10. 

26. Пов’якель Н.І. Акмеологія становлення регулятивних компонент 

професійної діяльності практичного психолога / Н.І. Пов’якель // Психологія. 

Збірник наукових праць. – К. : НПУ ім. М.Драгоманова. – 1999. – Вип. 3. – 

С.224-230.   

27.  Повякель Н.И. Развитие средств саморегуляции профессионального 

мышления будущего практического психолога / Н.И. Повякель // Психологічна 

освіта в системі вищої школи. – К. : Класс, 1997. – С. 118-122.  

28. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та методики / 

За ред. В.Г.Панка. – К. : Либідь, 1995. – 204 с. 

29. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. 

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

30. Положення про психологічну службу системи освіти України // 

Практична психологія та соціальна робота. – №2. – 2000. – С.43-58. 

31. Права дитини: Від витоків до сьогодення: Збірник текстів методичних та 

інформаційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002. – 280 с. 

32. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – 

К. : Наукова думка, 2002. – 198 с. 

33.  Рабочая книга практического психолога. Технология эффективной 

профессиональной деятельности / Под общ. Ред. А.А. Деркача. – М. : 

Издательский дом «Красная площадь», 1996. – 397с. 

34.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 

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 

малого бізнесу / І.С. Сидоренко // Актуальні проблеми психології. Соціальна 

психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Т.4. – К. : 

Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 2002. – С.211-213. 

37. Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої 

системи України / С.І. Скоков // Практична психологія та соціальна робота. – 

2002. – №6. – С.54-58. 

38.  Чепелєва Н.В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості 

практичного психолога / Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов’якель // Психологія: Збірник 

наукових праць – Вип. 3. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. – С.35-41.  



 14 

39.  Чепелева Н.В. Проблемы личностной подготовки психолога-практика в 

условиях вуза / Н.В. Чепелева, Л.И. Уманец // Актуальные проблемы 

психологической службы: теория и практика. – Одесса, 2002. – С.111-112. 

40. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. Посібник 

/ Т.С. Яценко. – К. : Либідь, 2006. – 264 с. 

 

Додаткові джерела: 

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     

http://www.pidruchniki.ws/
http://www.ebooktime.net/
http://www.bookzone.com.ua/

