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Вступ 

Навчальна програма дисципліни:   

«Психологічні служби та напрямки психотерапівтичної практики» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 

Психологія. 

 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Психологічні служби та 

напрямки психо-терапівтичної практики» є  вивчення  методів організації  

психологічної служби у будь-якій сфері суспільства, що сприяє підвищенню 

ефективності діяльності персоналу, створенню передумов становлення 

належного психологічного клімату, самореалізації та ефективної взаємодії 

співробітників, допомагає аналізувати і координувати психологічні аспекти 

діяльності впродовж виробничого циклу, екстраполює їх на побут і соціальну 

сферу персоналу.   

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Дисципліна «Психологічні служби та напрямки психо-терапівтичної 

практики» викладається студентам на 1 курсі (2 семестрі) для денної форми 

навчання та на 1 курсі (1-2) семестрах і базується безпосередньо на знаннях 

та навичках, отриманих при вивченні дисциплін на попередніх курсах, а 

саме: основи психологічного консультування, основи психотерапії та інших. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Організація діяльності психологічних служб  України. 

2. Напрямки  психотерапівтичної практики психологічних служб. 
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1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основна мета курсу - розкрити роль та закономірності діяльності 

психологічних служб, та напрямків  психотерапевтичної практики.  
 

Завдання: 

- ознайомлення студентів з системою психологічної служби, 

змістом, формами й методами організації та роботи психологічної служби з 

різними віковими категоріями населення; 

- використання знань практичної психології у різних структурах 

виробництва та організаціях;  

- оволодінні психологічними технологіями, практичними 

навичками, що формуються під час участі у семінарах та практикумах; 

- надбання студентами знань, вмінь і навичок, що максимально 

сприяють становленню майбутнього фахівця. 
        

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно представників інших культур. КСО.02 – здатність 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі у 

міжособистісних стосунках та у суспільстві;  КЗП.04 Здатність розуміти та 

використовувати базові знання про специфіку роботи в напрямку 

реабілітології. КЗП.16 Здатність до  поглиблення знань про взаємодію 

генетичних, епігенетичних та середовищних факторів в реабілітаційній 

практиці. КЗН.01. – базові уявлення про основи психології, педагогіки, що 

сприяють розвиткові загальної культури та соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей. 

в) спеціальних фахових (СК): 

КЗП.01 – фундаментальні знання сучасних уявлень про індивідуальні 

особливості та потреби в життєдіяльності людини з урахуванням стану 

здоров'я, темпераментальних, особистісних і статево-вікових особливостей, 

вікових етапів і криз розвитку, приналежності до гендерної, етнічної, 

професійної та ін. соціальних груп; КЗП.04 Здатність розуміти та 

використовувати базові знання про специфіку роботи в напрямку 

реабілітології. КЗП.06 Здатність розуміти та використовувати базові 

уявлення про стадії індивідуального розвитку та про онтогенетичне 

програмування основних адаптивних функцій.  
 

Очікувані результати навчання.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні принципи практичної психології, її роль і місце в системі       

психологічного знання;  

- етичні засади діяльності практичного психолога; 

- нормативні документи, що регулюють діяльність практичного 
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психолога; 

- організаційну структуру психологічної служби системи освіти;  

- структуру і напрями діяльності психологічної служби в медичних 

закладах; 

- основні напрями роботи практичного психолога у кризових центрах; 

- основні напрями роботи практичного психолога в центрах соціально-

психологічної служби. 
 

Ґрунтуючись на одержаних у процесі вивчення дисципліни знаннях, 

студенти повинні вміти: 

- визначати професійно значущі властивості для практичного 

психолога;  

- планувати психологічну роботу;  

- проводити розрахунок затрат часу на виконання різних видів робіт.  

- орієнтуватися в науковій літературі, джерелах періодики, інтернет-

ресурсах з метою  самостійного пошуку і відбору інформації;  

- вести дискусії на задану тему, висловлювати власну точку зору і 

доводити власні припущення з опорою на методологічні, теоретичні, 

практичні дані науки. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин, що 

становить  3.5 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Організація діяльності психологічних служб  

України»  
 

Тема 1. Теоретичні засади практичної психології. Основи 

діяльності практичної психології. Феномен психологічної практики.  

Завдання та напрями діяльності психологічної служби.  Основні нормативні 

документи, що забезпечують діяльність практичного психолога. 
 

Тема 2. Практична психологія як галузь професійної діяльності. 

Основні завдання: а) практичні: подання безпосередньої допомоги людині 

(групі людей, організації) у розв’язанні її психологічних проблем; б) наукові: 

вивчення індивідуальності людини чи психологічних особливостей групи 

людей (організації) у конкретних обставинах їхньої життєдіяльності та 

обґрунтування впливів на них з метою збереження психічного здоров’я і 

проявів їхніх можливостей. Типологія психологічних проблем за основними 

сферами активності людини (сімейні, професійні, особисті тощо).  Соціальна 

активність особистості та проблеми її життєвого шляху. Психологічна 

допомога особистості в контексті життєтворчості.      
 

Тема 3. Розвиток практичної психології як національної системи 

психологічних служб.  Функціонування і розвиток практичної психології як 

системи психологічних служб. Основне завдання психологічної служби - 
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подання психологічної допомоги конкретній людині (групі, організації) у 

розв’язанні особистих (приватних) чи професійних проблем. Особливості 

організації та функціонування психологічної служби в різних соціальних 

сферах. Нерівномірність становлення психологічних служб у різних 

соціальних сферах (організаційне оформлення, кадрове забезпечення тощо). 

Відсутність усталеної структури української практичної психології. 

Найчіткіше сформовані напрями діяльності психологічних служб у системі 

освіти, в системі соціальних служб для молоді, в системі охорони здоров’я, в 

органах внутрішніх справ, у сфері політики, в бізнесі тощо. 
 

Тема 4. Практикуючий і практичний психолог: зміст та 

особливості діяльності. Співвідношення понять “практикуючий психолог”, 

“психолог-практик”, “практичний психолог”. Статус практикуючого 

психолога в зарубіжній і вітчизняній психології.  Види професійної 

діяльності практичних психологів. Поняття про психологічну допомогу 

особистості (групі, організації). Основні види професійної діяльності 

практичного психолога: просвітницька; профілактична; психодіагностика; 

психологічна корекція; психологічне консультування тощо. Просвiтницька 

робота як формування психологiчної культури населення, керівників і 

працівників організацій (шляхом проведення лек ій, семiнарiв, “круглих 

столів”, тренінгів, організації виступів у засобах масової інформації тощо) . 

Види і принципи професійної діяльності практичних психологів. 

Профілактична робота як забезпечення психiчного здоров’я населення, 

керівників та працівників організацій, попередження вiдхилень у розвитку 

особистостi (групи, організації), виникнення конфлiктiв та напруження в 

міжособистiсних стосунках тощо.  Дiагностична робота як психологiчне 

обстеження населення, керівників та працівників організацій, монiторинг 

змiсту та умов iндивiдуального (групового, організаційного) розвитку, 

вивчення причин, що утруднюють дiяльність і спілкування між людьми. 

Основні труднощі в діяльності практикуючих психологів у вітчизняній 

психологічній практиці. Особливості діяльності психологічних служб у 

різних соціальних сферах.   
 

Тема 5. Основні види діяльності психолога у системі психологічних 

служб. 

Психодіагностика як напрям роботи психолога. Зміст та основні 

функції діагностичної роботи практичного психолога. Основні види 

діагностичних методик у роботі практичного психолога. Етапи 

психодіагностичного дослідження.  Вимоги до психологічного висновку. 

Аналіз, інтерпретація та використання практичним психологом результатів 

діагностичного обстеження. Психокорекційна робота в діяльності 

практичного психолога. Поняття про психокорекційну роботу практичного 

психолога. Основні напрями психокорекційної роботи в діяльності 

практичного психолога. Технологія розробки психокорекційних програм.   

Психологічне консультування. Психологічне консультування: визначення, 
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провідні характеристики. Принципи психологічного консультування.  Етапи 

психоконсультативного процесу. Особливості психоконсультативного 

контакту. Основні вимоги до психолога-консультанта. Психотерапія. 

Індивідуальна,  групова та сімейна психотерапія.  Методи та моделі 

психотерапії. Фактори психотерапевтичної дії. Класифікація методів. Етапи 

психотерапевтичного процесу. Етико – деонтологічні проблеми психотерапії. 

Цілі психотерапії при різного виду розладах. Оцінка ефективності.  

Психореабілітація. Комплексний інтегральний підхід з метою 

відновлення особистого і соціального статусу.  Етапи та принципи системи 

реабілітації.  

 

Змістовий модуль 2. Напрямки  психотерапівтичної практики 

психологічних служб 
 

Тема 6. Практична психологія в системі освіти. Особистість 

практикуючого психолога.  Мета, завдання та основні принципи організації 

психологічної служби системи освіти. Форми і види діяльності психологічної 

шкільної служби. Моніторинг умов та особливостей розвитку особистості 

учнів. Міжособистісні стосунки в класі.  Діагностика та корекція девіантної 

поведінки особистості.  Робота з батьками та педагогічним колективом.  

Вимоги до особистості практикуючого психолога. Психологічна діагностика; 

психологічне консультування; психотерапія; психологічна підтримка 

діяльності. 
 

Тема 7. Робота психолога у медичних  закладах.  Специфіка 

функціонування психологічних служб у медичних закладах. Роль клінічного 

психолога в загальній системі надання медичної допомоги. Особливості 

організації діяльності психолога в реабілітаційних центрах. Діяльність 

психолога в закладах де надають кризову допомогу. Організація роботи  

кабінету психологічного розвантаження.  
 

8. Загальні питання роботи психолога у кризовому центрі для 

жінок. Суміжні питання консультування жінок. Головні принципи роботи і 

етика консультативної допомоги. Психологія активного слухання. Мова 

консультативного діалогу.  Помилки консультативного діалогу. Феномен 

«згоряння» психологів консультантів. Організація та функціонування груп 

самодопомоги для жінок які пережили насильство. 

                               

Тема 9. Організація діяльності психологічної служби Телефон 

довіри. Спеціалізовані та загальні «Гарячі лінії», організаційна структура. 

Основні принципи та етика телефонної допомоги. Правові аспекти 

діяльності.  «Гарячі Лінії» як специфічні служби у сфері психічного здоров’я 

і соціальної допомоги. Хронічний абонент чи абонент що «зависає». 

Методичні вказівки роботи кризових ліній.  Діалог що допомагає .  

Профілактика згоряння.  Телефон довіри для підлітків.  
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психопрофилактике, диагностике и коррекции отклоняющегося поведения 

подростков для социальных педагогов, студентов педагогических, 

психологических, юридических специальностей, интернов-психиатров. – 

Полтава, 1995. – 161 с. 

11. Моховиков О.М.,Практика телефонного консультирования:хрестоматия 

Смысл 2001 – 285 с. 

12. Моховиков О.М., Херсонський Б.Г. Жінка та насильство: посібник по 

консультативній допомозі жінкам у кризових станах.-Одеса : Друк, 2001,- 

232с. 

13. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.,  

2001. – С.156-157.  

14.  Осипова А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособ. для студентов 

ВУЗов. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с. 

15. Панок В.Г., Рудь Г.В. Психологія життєвого шляху особистості: 

монографія. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.  

16.  Панок В.Г. Концепія національної соціально-психологічної служби / 

Педагогіка і психологія. – 1994, №2. 
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17. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В.В. Основи 

практичної психології: підручник. – К.: Либідь, 2006.–536с. 

18.  Помиткіна Л.В. Психодинамічна неконгруентність особистості: 

діагностика, корекція та консультування: монографія. – К.: Книжкове вид-во 

НАУ, 2007. – 180 с. 

19. Помиткіна Л.В. Психодіагностика в процесі консультативної діяльності 

/ Консультативна психологія: підручник // І.С.Булах, В.У.Кузьменко, 

Е.О.Помиткін [та ін.]: – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С.191-209. 

20.  Помиткіна Л.В. Взаємодія психолога і вчителя як умова творчого 

зростання особистості учня / Творча особистість у системі неперервної 

професійної освіти: – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 293-295. 

21. Помиткін Е.О. Актуальні питання духовно орієнтованої підготовки та 

діяльності практичного психолога / Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки практических психологов. Сборник научных 

трудов. Приложение № 10 (15) к научному журналу «Персонал», № 5 (59), 

2000 – С.37-39.  

22.  Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: 

монографія. – К.: Наш час, 2007. – 280 с. 

23. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів і 

викладачів. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

24. Психологічна служба: методичні рекомендації до виконання 

контрольної роботи та підготовки до практичних занять / уклад. Л.В. 

Помиткіна – К.: НАУ, 2008. – 28 с. 

25. Псядло Е.М. Кабинет психологической разгрузки. Методическое 

пособие – Одесса,:ВМВ, 2010, - 80с. 

26. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

учеб. пособ. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2000. – 672с.  

27.  Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии / 

Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб., 2002. – С.379-406. 

28.  Робота  з клієнтами соціальних служб / Упор. З.Г.Зайцева. – К., 1994. 

29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособ.: В 

2 кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. –  Кн.2: Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

30.  Самоукина Н.В. Первые шаги школьного психолога. Психологический 

тренинг. – Дубна, 2002. – С.63-77. 

31.  Тодорів Л.Д. Рання юність як період становлення життєвих перспектив 

// Психологія :  Зб. наук. пр. – В. 1 (8). – К.: НПУ, 2000. – С. 90-99. 

32. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: (Навч. 

посібник). –  Рівне: ЦНТІ. 2001. – 65 с. 

33.  Положення про курсове проектування. – К., 2002. – 32 с. 

34.  ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення. 

Додаткова література 

1. Абульханова-Славская  К. А. Стратегия жизни. - М., 1991. 
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2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 

розвитку клієнта: Навч. посіб: Пер. з англ. - К.: Сфера, 1998. - 342 с. 

 3. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое 

консультирование. - М.: РИЦК “Социальное здоровье России”, 1993. - 172 с. 

5. Берн Э. Трансактный анализ и психотерапия. - СПб.: Братство, 1992.  

4. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. - К.: 

Здоровье, 1986. - 142 с.  

5. Бовть О. Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей 

молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота. - 

1997. - Жовт.- С. 21–22. 

 6. Бондаренко О. Ф. Психологiчна допомога особистостi: Навч. посіб. для 

студ. ст. курсiв психол. ф-тів та вiд-нь ун-тiв. - Харкiв: Фолiо, 1996. - 237 с.  

7. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. - К.: 

Выща шк., 1979. - 176 с.  

8. Васютинський В. О. Вибір влади: між ідеологією і психологією // 

Українські варіанти. - 1998. - № 2. - С. 34–36.  

9. Введение в практическую социальную психологию: Учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд., испр. / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. 

Соловьева. - М.: Смысл, 1996. - 373 с.  

10. Воронини В. Н., Князев В. Н. К определению психологического понятия 

ситуации // Актуальные вопросы организационнопсихологического 

обеспечения работы с кадрами. - М.,1989. - С. 121–126.  

11. Гаджиева Н. М., Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Основы 

самосовершенствования: Тренинг самосознания. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 1998. - 144 с.  

12. Гильбух Ю. З. Учитель и психологическая служба школы. - К.: Ин-т 

психологии АПН Украины, 1993. - 142 с.  

13. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное 

самоопределение молодежи. - К., 1988. 

 14. Данчева О. В., Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та 

бізнесі. - К.: Лібра, 1998. - 270 с.  

15. Долинська Л. В., Летченко М. В., Чепелєва Н. В., Уманець Л. І. Активні 

методи в роботі практичного психолога: Навч. посіб. - К.,1994. - 80 с.  

16. Елизаров А. Н. Телефон доверия: работа психолога-консультанта с 

родителями в ситуации родительско-юношеских конфликтов // Вопр. 

психологии. - 1995. - № 3. - С. 38–45.  

17. Жутикова Н. В. Учителю - о практике психологической помощи. - М.: 

Просвещение, 1988. - 172 с.  

18. Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков / Под ред. Е. В. 

Егоровой-Гартман. - М.,1994. - 265 с  

19. Кiсарчук З. Г., Журавльова Н. Ю., Онищенко Г. І., Юрченко Т. П. 

Спецiалiзована психологiчна служба: основнi види психологiчної допомоги 

населенню: Метод. рек. для психологiвпрактикiв.- К., 1995.- 46 с.  

20. Карамушка Л. М. Модель психологічного консультування керівників 
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закладів середньої освіти з проблеми психологічної готовності до управління 

// Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасн. П’ятих 

Костюківських читань. - К., 1998. - Т. 1. - С. 569–577. 30  

23. Карамушка Л. М. Особливості психологічного консультування керівників 

освітніх закладів з проблем управління // Психологопедагогічна наука і 

суспільна ідеологія: Матеріали методолог. семінару АПН України (Київ, 12 

листоп. 1998 р.). - К., 1998. - С. 202–208.  

21. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої 

освiти: Навч. посiб. - К.:ІЗМН, 1997. - 180 с. 

 22. Карамушка Л. М., Фролов М. О. Пiдготовка шкiльних психологів до 

розв’язання проблем управління школою // Психологiчна служба в системi 

освiти: проблеми та перспективи: Тези Міжрегіон. наук.-практ. конф. - 

Запорiжжя; К., 1994. - Ч. 1. - С. 49–50.  

23. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология.- Л.: Медицина, 1982.- 272 с.  

24. Кісарчук З. Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності 

практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, 

технології. - К., 1997. 

 25. Коновалова В. Е. Правовая психология: Учеб. пособие. - Харьков: 

Основа, 1990. - 198 с.  

26. Коняєва А. П., Лисенко В. П., Тітова Т. М., Фурман А. В. Етичний кодекс 

Товариства психологів України. - К.; Донецьк, 1993. - 8 с.  

27. Коржова Е. Ю. Методика “Психологическая автобиография” в 

психодиагностике жизненных ситуаций. - К.,1994.  

28. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: 

Медицина, 1984. - 216 с.  

29. Лидерство: Психологические проблемы в бизнесе (по материалам 

американских исследований) / Под ред Т. Н. Ушаковой. - Дубна: Издат. 

центр “Феникс”, 1997. - 176 с. 

 30. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої 

патопсихології: Навч. посіб. - К.: Перун, 1996. - 464 с.  

31. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Совершенствование, 1998. - 208 с.  

32. Матвійчук О. С. Психокорекційний тренінг як засіб профілактики 

девіантної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 

1997. - Жовт. - С. 23–25.  

33. Мей Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. - М.: 

Класс, 1994. - 144 с. 31 

 34. Общая психодиагностика: основы психодиагностики, немедицинской 

психотерапии и психологического консультирования / Под ред. А. А. 

Бодалева, В. В. Столина. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 304 с.  

35  Осадько О. Ю. Теоретичні та методичні засади підготовки практичних 

психологів до консультування // Практична психологія: теорія, методи, 

технології. - К., 1997. - С. 200–209.  

36. Панок В. Г. Концептуальнi питання пiдготовки, перепiдготовки i 
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пiдвищення квалiфiкацiї психологiв-практикiв // Практична психологiя у 

системi освiти: Питання органiзацiї та методики. - К.: IСДО, 1996. - С. 18–37. 

Панок В. Г. Концепцiя нацiональної соцiально-психологiчної служби // Вiсн. 

АПН України. Педагогiка i психологiя. - 1994. - № 2, 3. - C. 17–27.  

38. Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной. - СПб.: Дидактика Плюс, 1998. - 

348 с. 

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

Учеб. пособие. - М.: Владос, 1995. - 529 с.  

40. Роджерс К. Клиентцентрированная терапия: Пер. с англ. - М.: Рефлбук, 

1997.- 320 с.  

41. Роджерс К. О групповой психотерапии: Пер. с англ. - М.: ГильЭстель, 

1993. - 224 с.  

42. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, 

консультирование, тренинги. - М.: ИНТОР, 1997. - 192 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, письмові контрольні завдання, участь у дискусіях та обговореннях, 

індивідуальні завдання, тестовий контроль.  

 

Підсумковий контроль - Іспит.  

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 3 

обов’язкових завдання за предметом, створених лектором курсу: Наявність 

конспекту лекцій, виконання одного індивідуального завдання додаток 1, 

відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю. 
 

   Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Підсумковий 

(модульний) 

контроль 

 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

5 5 5 5 5 5 5 5 5 55  100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A Відмінно зараховано 

85-89 B Добре 

75-84 С 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е  

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
5. Методи діагностики успішності навчання 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Психологічні служби та 

напрямки психотерапівтичної практики»  
 

До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, 

мають конспект лекцій, засвоїли навчальну програму з даної дисципліни, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на 

практичних заняттях, відвідували консультації з даної дисципліни. 

До іспиту підготовлено білети, які включають два питання.  Оцінку 

“зараховано” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру 

навчалися на 60 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на 

практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 60 бали, складають іспит за білетною 

програмою в усній формі. Оцінку “незараховано” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з «Психологічні 

служби та напрямки психотерапівтичної практики» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Психологічні служби та напрямки 

психотерапівтичної практики» повинна проводитися з урахуванням ступеню 

знання й розуміння особистості як цілісної системи, її структурних компонентів, 

видів та параметрів індивідуальних відмінностей, їхніх стильових, діяльнісних та 

поведінкових проявів;  вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми 

розвитку й формування особистості, переконливо відстоювати свої погляди, 

логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних діях.  
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Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки 

Оцінка "Зараховано" ставиться студентам, які протягом навчального семестру 

не мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною 

програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, 

виконати всі завдання, відповісти на питання білету. 

Оцінка "Незараховано” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, 

недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, 

розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати 

ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах дисципліни. 

 


