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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Курс «Практикум зпсихології» покликаний формувати у студентів такі уміння: 

застосовувати отримані теоретичні знання для організації психологічної служби, яка 

функціонує у різних відомствах; забезпечення культури роботи з основними 

законодавчими та інструктивними документами організації психологічної служби; 

засвоїти техніки творчої професійної діяльності практикуючого психолога у різних 

структурних складових системи психологічної служби; забезпечити належний рівень 

психічного здоров'я, соціально-психологічний захист і підтримку індивідуального 

розвитку громадян, з урахуванням їх здібностей, особливостей життя та праці. 

2. Мета викладання дисципліни: ознайомити майбутніх шкільних психологів з 

основними психологічними поняттями, положеннями, закономірностями і науково-

теоретичними розробками психологічної служби в закладах освіти, що є основою їхніх 

фахових знань. озброєння студентів уміннями забезпечити необхідні соціально-

психологічні умови підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах 

суспільного життя, сприяти розвитку і захисту психічного здоров'я особистості.  

3. Пререквізити. Одночасне вивчення курсу «Організація психологічної служби в 

закладах освіти» підвищує ефективність засвоєння курсу. 

4. Результати навчання  

Знати: 

- основи організації психологічної служби: завдання, структуру, функції;  

- особливості основних видів та напрямків діяльності психологічної служби;  

- методику проведення психологічної діагностики учасників освітнього 

процесу закладу середньої освіти; 

- вимоги до особистості та професійних характеристик практикуючого 

психолога закладу освіти. 

Уміти: 

- застосовувати набуті знання у практичних сферах своєї діяльності;  

- проводити діагностику психологічних станів учасників освітнього процесу 

закладу середньої освіти;  

- активізації особистісного та творчого потенціалу майбутнього фахівця.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с пр інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання організації 

психологічної служби 
Тема 1. Теоретичні 

основи 

психологічної 

служби в закладах 

освіти.  

8 2 2   4       

Тема 2. Історія 

психологічної 

служби в Україні та 

за кордоном 

8 2  2  4       

Тема 3. Основні 

види діяльності 

практичного 

психолога в 

дошкільних 

закладах та 

психолого-

педагогічна 

допомога дітям 

дошкільного віку з 

поведінковими 

девіаціями. 

6 2    4       

Тема 4 Пізнавальні 

психічні процеси 

8 2 2   4       

Тема 5. Емоційно-

вольові процеси та 

індивідуально-

психологічні 

особливості 

особистості 

8 2  2  4       

Разом за  ЗМ1 38 10 4 4  20       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Система психологічної служби в закладах 

освіти 
Тема 1. 

Характеристика 

складових системи 

психологічної 

служби 

8 2  2  4       

Тема 2. Етичний 

кодекс практичного 

психолога. 

16 2 2   4       

Тема 3. Види 

психологічної 

служби системи 

освіти 

8 2  2  4       

Тема 4. 8 2 2   4       



Психологічна 

служба в 

інноваційних 

навчально-

виховних закладах 

(гімназії, ліцеї, 

коледжі) 
Тема 5. Напрями 

роботи шкільного 

психолога 

9 2  3  4       

Тема 6. 
Соціометричні та 

референтометричні 

методи наукового 

дослідження 

10 1 3   6       

Разом за ЗМ 2 52 11 7 7  26       

Усього годин  90 22 11 11  46       

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ Назва теми 

1. Виготовити опорні схеми:  

- «Етичний кодекс практичного психолога освіти». 

- «Психологічна профілактика». 

- «Психологічне просвітництво». 

2. Проаналізувати основні нормативно-законодавчі документи в роботі 

психологічної служби. 

3. Розробити тематику виступів на лекторіях для батьків з питань 

психологічної просвіти. 

4. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога. 

5. Особливості роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику» 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формою підсумкового  контролю є екзамен. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти-доповіді;  

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 



 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання 

знань, періодичним контролем по тестах, узагальнення оцінок самостійної роботи студентів 

після засвоєння ними першого, а потім другого модулів. За результатами суми двох 

періодичних модулів робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною 

шкалами і ICTS. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль 1 
 

Змістовий 
 модуль3 

40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 5 5  5  15  5  5  5  5  5  5 

 

 

 

5. Рекомендована література -основна 

1.  Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булак И.П. Практическая психология в вузе и школе. – 

Луганск, 2000. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической роботы в школе. – М.,: Совершенство, 

2008.-298с. 

3. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической службы // 

Тенденции развития психологической науки / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, Л.И. Анцыферова. – 

М.: Наука, 2009. – С.225-269. 

4. Кузменко В.І. Зміст та організація роботи психолога в дошкільному за кладі. – К., 2009. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 2006.-240с. 

6. Панок В.Г. Концепція національної соціально -психологічної служби // педагогіка і 

психологія. – 2004. -№2 

7. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та 

соціальна робота. – 32.-2000. 

8. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2015. 

 

                                               6. Інформаційні ресурси 

 
1. Про затвердження положення про психологічну службу // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 
2. Психологічна служба в закладах освіти // 

https://pidruchniki.com/1382040442984/pedagogika/psihologichna_sluzhba_zakladah_osviti_ukrayini 
Проект положення про психологічну службу в системі освіти // https://mon.gov.ua › app › media › 2018/02/12 

4. Психологічна служба в системі освіти (курс лекцій) // 
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%
D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D
0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D
0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%
D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf 

5. Психологічна служба в закладах освіти // https://allreferat.com.ua/uk/psuhologiya/kontrolnaya/3366 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://pidruchniki.com/1382040442984/pedagogika/psihologichna_sluzhba_zakladah_osviti_ukrayini
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
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