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Пояснювальна  заПиска

Методичні матеріали подані з метою забезпечити курс ‘‘Основи 
психологічної практики’’ (практична психологія), сформувати у сту-
дентів-психологів уявлення про психологічну практику як один з різ-
новидів діяльності практичного психолога.

Зміст методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної ро-
боти сприятиме реалізації практичної спрямованості підготовки сту-
дентів-психологів шляхом забезпечення їх професійної компетент-
ності у сфері кваліфікованого надання психологічної допомоги.

Самостійна робота зорієнтована на оволодіння студентами пев-
ною системою теоретичних знань; формування у них відповідних 
умінь та навичок обумовлюється завданнями як теоретичного, так і 
практичного спрямування. 

 Робота з теоретичним матеріалом передбачає самостійне вико-
нання позааудиторних завдань, що сприяють засвоєнню навчального 
матеріалу шляхом:

• пошуку та огляду літературних джерел за проблематикою;
• написання рефератів, 
• анотування рекомендованої літератури;
• складання термінологічних словників, планів.
Самостійне виконання позааудиторних практичних завдань вклю-

чає в себе: 
• письмове оформлення завдань, схем, діаграм та інших робіт від-

повідно до проблематики;
• аналіз конкретної психологічної ситуації;
• підготовка до ситуаційних вправ.
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ТемаТичний  План  
дисципліни  

‘‘основи  Психологічної  ПракТики’’  
(практична психологія)

№
пор.

Назва змістового модуля і теми Кіль-
кість 
годин

змістовий модуль і. практична психологія  
як галузь професійної діяльності психолога 6

1
2

Поняття практичної психології
Специфіка та взаємозв’язок наукової, практичної  
та побутової психології

2
�

змістовий модуль іі. Методологія психологічної 
практики 10

3

�

Проблема визначення методологічних основ  
психологічної практики
Система принципів психологічної практики

6
�

змістовий модуль ііі. особистість та діяльність 
практичного психолога 10

5
6

Особистісна підготовка практичного психолога
Етичні засади діяльності практичного психолога

6
�

змістовий модуль IV. особистість клієнта  
у психологічній практиці

12

7

8

Психологічні проблеми клієнта, їх визначення  
та розв’язання
Формування здорового способу психічного життя 
клієнта

8

�
змістовий модуль V. теоретичні основи групової 
психологічної практики

16

9
10
11

Види групової роботи у психологічній практиці
Техніки роботи з групою у психологічній практиці
Статево-вікові особливості клієнтів та їх вплив  
на групову роботу

�
8
�

Разом годин: 5�
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завдання  для  самосТійної  робоТи  сТуденТів

змістовий модуль і. практична психологія як галузь  
професійної діяльності психолога

Тема 1. Поняття практичної психології

Мета: ознайомити студентів із особливостями практичної психо-
логії як галузі професійної діяльності психолога. 

Методологічні вказівки: у процесі роботи студенти повинні вмі-
ти самостійно характеризувати особливості практичної психології як 
галузі професійної діяльності психолога.

основні поняття та ключові слова: наукова психологія, практич-
на психологія, академічна психологія, практичний психолог, шкіль-
ний психолог. 

питання для самоконтролю

1. Дайте визначення наукової психології.
2. Дайте визначення практичної психології.
3. У чому, на вашу думку, полягає різниця між науковою та прак-

тичною психологією?
�. Яка відмінність структури практичної та наукової психології?
5. Розкажіть про види діяльності практичних психологів у різних 

галузях психологічної практики.
6. Порівняйте поняття “наукова”, “академічна” і “практична” пси-

хологія. 
7. Навіщо студенту оволодівати науковими психологічними знан-

нями?
8. Наведіть власні спостереження про роботу практичних психо-

логів.

теми рефератів

1. Практична психологія у моєму житті. 
2. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.
3. Психологія майбутнього: власне бачення.
�. Розвиток та перспективи психологічної науки.

Література [1; �; 9; 13; 2�; 33; �5; �6; 50; 60; 68]
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Тема 2. специфіка та взаємозв’язок наукової, практичної  
та побутової психології

Мета: ознайомити студентів із специфікою наукової, практичної 
та побутової психології. 

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти визначати взаємозв’язок між науковою, практичною 
та побутовою психологією. 

основні поняття та ключові слова: практична психологія, побу-
това психологія, наукова психологія, методичний апарат наукової 
психології, психологічна технологія.

питання для самоконтролю

1. Дайте визначення наукової (академічної) психології та проко-
ментуйте його.

2. Розкрийте зміст поняття “побутова психологія”.
3. Назвіть професії, які найбільше спонукають людину до набуття 

знань про поведінку інших людей. 
�. Дайте визначення практичної психології та прокоментуйте 

його.
5. Який зв’язок соціоніки з науковою, практичною та побутовою 

психологією.
6. Порівняйте парапсихологію з науковою, практичною і побуто-

вою психологією.

теми рефератів

1. Наукова, життєва та народна психологія як джерело знань про 
психіку людини.

2. Психологія в системі наук.
3. Специфіка виникнення професії психолога в Україні.

Література [5; 7; 18; 28; 52; 68; 75; 79; 80; 85]

змістовий модуль іі. Методологія психологічної практики

Тема 3. Проблема визначення методологічних основ  
психологічної практики

Мета: ознайомити студентів із методологічними основами психо-
логічної практики. 
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Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти визначати та аналізувати методологічні основи психо-
логічної практики.

основні поняття та ключові слова: психологічна проблема, життє-
ва ситуація особистості, соціальна ситуація розвитку, життєвий шлях 
особистості, природне середовище особистості, життєва перспектива 
особистості, доля особистості, соціальна активність особистості. 

питання для самоконтролю

1. Чим категоріальний апарат практичної психології відрізняєть-
ся від категоріального апарату академічної психології?

2. Що таке психологічна проблема?
3. За якими ознаками розрізняються психологічні проблеми?
�. Назвіть основні види психологічних проблем людини. 
5. Що таке життєва ситуація і як це поняття співвідноситься з по-

няттям соціальної ситуації розвитку?
6. Яка різниця між життєвою ситуацією та психологічною ситуа-

цією?
7. Яке значення у роботі практичного психолога має відтворення 

життєвого шляху клієнта?
8. У чому різниця між соціальною активністю особистості та її 

діяльністю?
9. Взаємозалежність поняття “доля” й “соціальна активність осо-

бистості”.

теми рефератів

1. Життєва перспектива особистості, її характерні особливості.
2. Поняття долі у психологічній практиці.
3. Психологічна проблема, її роль у житті людини.

Література [3; 10; 11; 23; 2�; 25; 30; 62–6�; 69; 73; 83]

Тема 4. система принципів психологічної практики

Мета: ознайомити студентів із специфікою системи принципів 
психологічної практики.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти пояснювати принципи психологічної практики.

основні поняття та ключові слова: система принципів, провід-
ний принцип психологічної науки, принцип детермінізму, принцип 
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суб’єктивної активності, принцип розвитку, принцип індивідуально-
го підходу, принцип синтетичного підходу до предмета психологічної 
практики.

питання для самоконтролю

1. Що таке система принципів у психологічній практиці?
2. Відмінність між принципами наукової та практичної психоло-

гії.
3. З’ясуйте зміст принципів академічної психології.
�. Поясніть специфіку принципу суб’єктивної активності.
5. Що означає принцип особистісного підходу у психологічній 

практиці?
6. Розкрийте зв’язок принципу суб’єктивної активності з принци-

пами детермінізму, розвитку та єдності психіки й свідомості.
7. Поясніть сутність принципу синтетичного підходу.
8. Простежте взаємозв’язок принципів у психологічній практиці.
9. Порівняйте принципи практичної психології з положеннями 

Етичного кодексу психолога.

теми рефератів

1. Роль принципів у психологічній практиці.
2. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.
3. Принцип розвитку у психологічній практиці.

Література [2�; 30; 33; 50; 53; 57; 65; 73]

змістовий модуль ііі.  особистість та діяльність практичного 
психолога

Тема 5. особистісна підготовка практичного психолога

Мета: ознайомити студентів із специфікою особистісної підготов-
ки практичного психолога. 

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти обґрунтовувати доцільність особистісної підготовки 
практичного психолога. 

основні поняття та ключові слова: професійна культура психоло-
га, культура спілкування, діалогізм практичного психолога, культура 
мислення, емоційна культура психолога, професійна ідентифікація, 
професійна самореабілітація практичного психолога. 
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питання для самоконтролю

1. Назвіть рівні професійної підготовки практичного психолога.
2. Як розрізняються поняття “професійна ідентифікація” та “са-

мооцінка професійно значущих якостей”?
3. Обґрунтуйте значення культури мислення для ефективної про-

фесійної діяльності практичного психолога.
�. Які особистісні якості є вагомими для професійного психолога-

практика?
5. Які професійні якості повинні домінувати у кожному з напря-

мів професійної психологічної діяльності — академічній психо-
логії, науково-дослідній роботі, практичній психології?

теми рефератів

1. Психологічна культура практичного психолога.
2. Професійна компетентність у психологічній практиці.
3. Основні критерії успішності психологічної практики.

Література [13; 15; ��; 55; 56; 61; 8�; 85]

Тема 6. етичні засади діяльності практичного психолога

Мета: пояснити студентам етичні засади діяльності практичного 
психолога. 

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти розкривати зміст етичних засад діяльності практично-
го психолога. 

основні поняття та ключові слова: етичні норми, норми професій-
ної етики практичного психолога, принцип індивідуалізації, принцип 
“не зашкодь”, принцип конфіденційності. 

питання для самоконтролю

1. Сутність правової та моральної регуляції професійної діяль-
ності практичних психологів.

2. Чому у професійній діяльності практичного психолога необхід-
но дотримуватися певних моральних вимог?

3. Назвіть основні моральні засади діяльності практичного психо-
лога.

�. Розкрийте зміст умови конфіденційності у роботі практичного 
психолога.
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5. Чому психологічна практика вимагає індивідуального підходу 
до клієнта?

6. У чому полягає принцип “приєднання” у роботі психолога з ог-
ляду моральних засад його роботи?

7. Чому необхідною умовою успішної роботи є встановлення дові-
ри між психологом та клієнтом?

8. Поясніть смисл принципу “не зашкодь”.
9. Проаналізуйте Етичний кодекс психолога та назвіть його засад-

ничі принципи.

теми рефератів

1. Безоцінювальне ставлення до клієнта, його роль у роботі прак-
тичного психолога.

2. Індивідуальний підхід до клієнта у психологічній практиці.
3. Професійний етикет практичного психолога.

Література [6; 9; 21; 22; 27; 30; 31; 38; �0]

змістовий модуль IV.  особистість клієнта у психологічній 
практиці

Тема 7. Психологічні проблеми клієнта, їх визначення  
та розв’язання

Мета: ознайомити студентів із основами психологічної проблема-
тики клієнтів психолога.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти класифікувати психологічні проблеми клієнтів прак-
тичних психологів та визначати їх специфіку. 

основні поняття та ключові слова: психологічна проблема клієн-
та, індикатори психологічної проблеми, психічна адаптація клієнта, 
реадаптація, соціально-психолого-індивідуальний вимір психологіч-
ної проблеми, діяльнісний вимір психологічної проблеми, генетич-
ний вимір психологічної проблеми.

питання для самоконтролю

1. Психологічна проблема особистості та її значення у психологіч-
ній практиці.

2. На яких засадах можна класифікувати психологічні проблеми 
клієнта?
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3. З’ясуйте специфіку вікових психолого-педагогічних проблем 
особистості.

�. Яким чином пов’язані психологічні проблеми з адаптацією лю-
дини до природних та соціальних умов?

5. Які перешкоди з’являються на шляху усвідомлення та роз-
в’язання особистісних проблем особистості?

6. Назвіть методи, за допомогою яких психологічна практика до-
лає особистісні проблеми клієнта.

теми рефератів

1. Креативність психолога у вирішенні психологічних проблем 
клієнта.

2. Основні складові психологічної проблеми клієнта.
3. Поради клієнтові у психологічній практиці.

Література [1; 12; 16; 19; 26; 32; 39; �1; �9; 51; 58; 67; 81]

Тема 8. Формування здорового способу психічного життя 
клієнта

Мета: розкрити зміст поняття “здоровий спосіб психічного жит-
тя” клієнта.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти визначати чинники формування здорового способу 
психічного життя людини.

основні поняття та ключові слова: стрес, дистрес, психічне 
здоров’я особистості, саногенне мислення, патогенне мислення осо-
бистості, позитивне мислення клієнта. 

питання для самоконтролю

1. Як впливають індивідуально-психологічні та соціально-психо-
логічні чинники на психічне здоров’я людини?

2. Дайте характеристику індивідуально-психологічного синдрому 
стресової нестійкості особистості; назвіть шляхи його подолан-
ня.

3. Що є характерним для патогенного мислення й поведінки лю-
дини? 
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�. Що таке саногенне мислення та поведінка людини; як їх форму-
вати?

5. Спільне і відмінне саногенне мислення Ю. Орлова та позитивне 
мислення М. Мольца.

теми рефератів

1. Критичність мислення клієнта у психологічній практиці. 
2. Стреси, їх вплив на психічне здоров’я клієнта.
3. Думка особистості як велика енергетична сила Всесвіту.

Література [2; 8; 17; 20; 3�; �2; �7; �8; 66; 69; 70; 
71; 7�; 76; 77; 82]

змістовий модуль V. теоретичні основи групової психологічної 
практики

Тема 9. види групової роботи у психологічній практиці

Мета: ознайомити студентів із видами групової роботи практич-
ного психолога.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти розкривати специфіку групової роботи практичного 
психолога. 

основні поняття та ключові слова: групи вдосконалення осо-
бистості та групи навчання; групи вирішення проблем; лікувальні 
групи; групи самодопомоги; групи підтримки; групи психологічного 
просвітництва; групи, орієнтовані на процес; клінічно терапевтичні 
групи. 

питання для самоконтролю

1. Специфіка групової психологічної практики.
2. Типологія групової роботи за Р. Кочюносом.
3. Назвіть характерні особливості груп зустрічей та Т-груп.
�. Розкажіть про роль груп вирішення проблем у психологічній 

практиці.
5. Поясніть сутність лікувальних груп у психологічній практиці.
6. Основні стадії розвитку групи.
7. Перелічіть функції практичного психолога на різних стадіях 

розвитку групи у психологічній практиці.



13

теми рефератів

1. Роль групи самодопомоги в особистісному зростанні клієнта.
2. Групи психологічного просвітництва у психологічній практиці.
3. Групи підтримки як один із різновидів роботи з клієнтом.

Література [1�; 21; 29; 31; 37; �3; �9; 52; 5�]

Тема 10.  Техніки роботи з групою у психологічній практиці

Мета: ознайомити студентів із провідними техніками роботи пси-
холога з групою під час психологічної практики.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні навчитися характеризувати основні техніки роботи психоло-
га з групою.

основні поняття та ключові слова: техніка психологічної робо-
ти, групові техніки психологічної практики, техніка постановки пи-
тань, техніка схвалення та заспокоювання, техніка перефразування 
та узагальнення, техніка відображення відчуттів, паузи мовчання у 
груповій роботі, техніка надання інформації, техніка інтерпретації, 
конфронтація в груповій роботі. 

питання для самоконтролю

1. Специфіка технік роботи психолога з групою.
2. Зробіть порівняльний аналіз групових технік у психологічній 

практиці.
3. Які прийоми використовує психолог при роботі з групою?
�. Які основні цілі перефразування ви знаєте?
5. Функції паузи мовчання клієнта у психологічній практиці.

теми рефератів

1. Техніка постановки питань у груповій роботі.
2. Відображення почуттів клієнта у психологічній практиці.
3. Інтерпретація як техніка роботи практичного психолога.
�. Психологічні пастки клієнтів у психологічній практиці психо-

лога.
Література [12; 1�; 21; 22; 29; 31; 37; �3; �9; 52; 5�]
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Тема 11.  статево-вікові особливості клієнтів та їх вплив  
на групову роботу

Мета: ознайомити студентів із статево-віковими особливостями 
клієнтів практичного психолога.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти пояснювати вплив на групову роботу статево-вікових 
особливостей клієнтів практичного психолога. 

основні поняття та ключові слова: зрілість особистості, рання 
зрілість, середня зрілість, період пізньої зрілості, проблеми зрілого 
віку.

питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст поняття “зріла особистість” у психології.
2. Назвіть характерні ознаки психологічної зрілості особистості.
3. Дайте психологічну характеристику різних етапів зрілості лю-

дини.
�. Основні проблеми зрілого віку людини.
5. Визначте типові проблеми роботи з клієнтами, обумовлені їх 

статевими відмінностями.

теми рефератів

1. Особистісна зрілість консультанта у психологічній практиці.
2. Вплив соціальної зрілості клієнтів на групову роботу під час 

психологічної практики. 
3. Основні атрибути зрілої особистості. 

Література [6; 7; 1�; 22; 37; �9; 5�]
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