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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1 Знання дисципліни загальна психологія 
2. Знання дисципліни психологія праці  
3. Знання дисципліни психологія особистості 
4. Знання дисципліни вікова та педагогічна психологія 
5. Знання дисципліни психодіагностика 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1.Інноваційні технології у викладанні психології в системі вищої 
професійної освіти 

2. Сучасні технології в практичній психології консультування 

3.Інноваційні технології в практичній психології(основи психосоматики) 

     4. Інноваційні технології в прикладній психології 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- особистісні фактори, що впливають на успішність адаптації 
особистості в навчально-професійній діяльності; 

- сутність проблем, пов’язаних з девіантною та адиктивною 
поведінкою особистості в юнацькому віці; 

- прикладні аспекти реалізації психологічної служби в закладах 
професійної освіти; 

- психолого-педагогічних умови становлення психічно здорової 
особистості; 

- принципи та форми психопрофілактики, психокорекції, 
психологічного консультування особистості в професійних освітніх 
установах; 

вміти:  

-  класифікувати основні фактори, що породжують девіантну 
поведінку та негативно впливають на психічне здоров’я особистості;  

- застосовувати отримані знання з практичної психології з 
урахуванням міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків у практичній 
діяльності, систематизувати їх, аналізувати, робити кваліфіковані висновки; 



-  аналізувати і прогнозувати  наслідки впливу суб’єктивних та 
об’єктивних  чинників на особливості адаптації суб’єкта в освітньому 
середовищі; 

- приймати професійні рішення з урахуванням специфіки реальної  
ситуації навчально-професійної діяльності щодо вирішення психологічних 
проблем суб’єктів освітнього процесу; 

-  на практиці втілювати сучасні психологічні методики, що 
дозволяють підвищити рівень  психологічного здоров’я особистості; 

володіти: 

- навичками роботи з навчальною і науковою літературою з 
дисципліни, що вивчається; 

- первинними навичками проведення заходів з психопрофілактики, 
психокорекції, психологічного консультування особистості в професійних 
освітніх установах. 
 

Модуль 1.  
Напрями діяльності практичного психолога в професійних 

навчальних закладах. 
Змістовий модуль 1. Психологічні особливості суб'єктів учбової 

діяльності в професійних навчальних  закладах. 
Тема 1. Загальна психологічна характеристика студентського віку. 
Тема 2.  Психологічні проблеми професійного становлення  студента  
Тема 3.  Проблеми девіантної та адиктивної поведінки в юнацькому віці. 
Тема 4.  Психологія особистості педагога. 
Тема 5.  Психологічні проблеми педагогічної діяльності. 
Змістовий модуль 2. Принципи і форми роботи практичного психолога 

в професійних освітніх установах. 
Тема 6.  Психологічна служба в системі освіти.  
Тема 7.  Зміст роботи практичного психолога в освітніх установах. 
Тема 8.  Основи психопрофілактики. 

Модуль 2. 
Психологічні види допомоги суб’єктам учбової діяльності в 

професійних навчальних  закладах. 
Змістовий модуль 3. Основи роботи практичного психолога з 

психопрофілактики та психокорекції в професійних освітніх установах. 
Тема 9.  Психолого-педагогічних умови становлення психічно здорової 

особистості.  
Тема 10. Теоретичні і методологічні принципи психокорекції.  
Тема 11.  Специфіка індивідуальних і групових форм психокорекції.  



Тема 12.  Психокорекційні форми роботи з суб’єктами освітнього 
процесу. 

Змістовий модуль 4. Основи психологічного консультування в 
професійних освітніх установах. 

Тема 13. Принципи  і особливості проведення психологічного 
консультування. 

Тема 14. Процедури і техніки психологічного консультування. 
Тема 15. Особливості психодіагностики в процесі психологічного 

консультування. 
Тема 16. Засоби психологічної дії у рамках психологічного 

консультування. 
 

 
Список рекомендованої літератури 

Базова 
14. Рекомендована література 

Базова 

 

№ 

з/п 

Найменування навчальної 
літератури 

№№  

модулів 

Рік 
видання 

Автори 

1 2 3 4 5 

Основна 

1 Психологическая помощь: теория 

и практика. 

2,3,4 2007 Бондаренко А.Ф. 

2 Педагогічна психологія: Навч. 

посібник 

1,2 2005. Власова О. І. 

3 Психология профессионального 

образования: практикум: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. 

заведений 

1,2 2008 Зеер Э.Ф. 



4 Психологія вищої школи: 

Практикум: Навч. посіб. 

1,2 2008 Подоляк Л. Г., 
Юрченко В. І. 

5 Психологія вищої школи: 

Навчальний посібник для 

магістрантів і аспірантів 

1,2 2006 Подоляк Л.Г., 
Юрченко В.І. 

6 Синдром «професійного 

вигорання» та професійна кар'ера 

працівників освітніх організацій: 

гендерні аспекти: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. 

1,2 2006 Максименко 
С.Д., Карамушка 
Л.М., Зайчикова 
Т.В. 

7 Психолого - педагогічні основи 

формування особистості: Навч. 

пос. 

1,2 2008. Яблонко В.Я. 

8 Теорія і практика групової 

психокорекції: Активне 

соціально-психологічне 

навчання: Навч. посіб. 

3,4 2004 Яценко Т.С. 

Додаткова 

9 Кризисы личности и 
педагогическая профессия. 

1 2004 Горелова Г. Г. 

10 Элементы практической 

психологии 

1,4 2003 Грановская Р. 

11 Психологические виды помощи: 
психопрофилактика, 
психокоррекция, 
консультирование 

3,4 2006 
Колесникова 
Г.И. 

12 Практикум по педагогической 
психологии. 

1,2 2007 Молодцова Н. Г. 



13 Психогигиена и профилактика 

профессиональных деформаций 

личности 

1,4 2008 Полякова О. Б. 

14 Психология профессионально 

обусловленных кризисов 

1 2004 Сыманюк Э. Э. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Інтернет журнал «Вопросы психологии» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/rubr/rubrics.htm  

2. Онлайн бібліотека з  психології  та саморозвитку. 
http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

 


