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ВСТУП 

 

 

Практика студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського є важливою складовою 

підготовки висококваліфікованих кадрів – майбутніх психологів . 

Ціль цього навчально-методичного посібника  – розкрити загальні 

питання організації, проведення і підведення підсумків виробничої практики в 

школі зі спеціальності «Психологія». 

Нормативне забезпечення проведення практики: 

 Про вищу освіту: Закон України. 

 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів в Україні: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. 

 Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів психології, їх 

освітньо-кваліфікаційна характеристика, Державні стандарти з напряму 

підготовки «Соціально-політичні науки», спеціальність «психологія». 

 Навчальні плани за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»   

 Наскрізна програма практик з напряму підготовки. 

 Інструкції, які враховують особливості навчання зі спеціальності. 

 Інструкції з охорони праці та навколишнього середовища. 

 Положення про проведення практики студентів в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського. 

Метою практики як форми організації професійного навчання студента є 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них  на базі 

одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних  

рішень під час  роботи в  виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  
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Праця фахівця будь-якої спеціальності спрямована на певний об’єкт 

(предмет) діяльності й полягає у виконанні визначених виробничих функцій. 

Вона пов’язана з конкретною системою діяльності та реалізується за 

допомогою відповідної системи засобів цієї діяльності. Тобто праця фахівця 

пов’язана з конкретною технологією або є елементом цієї технології. 

Інтегруючим засобом формування умінь та навичок по засвоєнню 

професійних технологій є така форма організації навчального процесу, як 

практика. 

Практика за напрямом підготовки  «психологія» проводяться відповідно 

до освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Так, в 

Освітньо-кваліфікаційної характеристиці бакалавра психології відображені 

такі види економічної діяльності, як дослідження та розробки в галузі 

гуманітарних та суспільних наук, освіта (початкова загальна, середня, вища, 

навчання дорослих), охорона здоров’я та соціальна допомога, громадська 

діяльність,  діяльність у сфері спорту та індивідуальні послуги. Майбутні 

фахівці можуть бути спеціалістами з найму робочої сили, організаторами з 

персоналу, помічниками керівника виробничого підрозділу, інспекторами з 

соціальної  допомоги, фахівцями з вирішення конфліктів в побутової сфері і 

лаборантами закладів освіта [14]. Тому, наперед за усе виробнича практика в 

школі повинна сприяти формуванню розвитку такого майбутнього психолога.  

Однак, сьогодні сучасні технології швидко розвиваються. За цих умов 

домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі відповідної 

фундаментальної освіти перебудовувати систему власної професійної 

діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних 

обмежень, тобто формування особистісних характеристик майбутнього 

фахівця. Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології 

компетентісного підходу, продуктом діяльності – особистість випускника 

вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише в 

професійній галузі, але компетентним під час вирішення будь-яких завдань, 

що ставить перед ним життя [39].  
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РОЗДІЛ 1. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ В ШКОЛІ 

1.1. ВИДИ ПРАКТИК 

  

  

Перелік усіх видів практик для спеціальності 6.030102 «Психологія»  їх 

тривалість і терміни проведення визначено згідно навчальних планів та  

Державних стандартів, освітньо-професійних характеристик та освітньо-

професійних програм підготовки психологів. Практики поділяються на 

навчальні, фахові (виробничі), науково-дослідні,  стажистки переддипломні.  

Виробнича практика є формою професійної підготовки, що має метою 

закріплення теоретичних знань, надбанні в ході опанування теоретичних 

навчальних дисциплін, формування практичних навичок розв'язання 

професійно − орієнтованих завдань, розвиток професійного світо уявлення. 

Так, мета виробничої практики в школі за напрямом підготовки «Психологія» 

полягає в тому, що б студенти поглибили і закріпили теоретичні знання в 

загальної, вікової та педагогічної психології, психологічної служби в системі 

освіти, а також сформували практичні навички і вміння роботи з основних 

напрямів діяльності психолога в школі, що обумовить формування 

практичних вмінь психодіагностичної, консультативної, просвітницької 

роботи як складової професійної діяльності психолога. 

Виробнича практика – практика на майбутньому робочому місці за 

фахом, визначеним навчальним планом.  

Стажистка переддипломна практика – виробнича практика, що є 

заключною ланкою перед виконанням дипломної або магістерської  роботи. 

Мета цієї практики не тільки поглибити теоретичні знання зі спеціальності, а і 

зібрати фактичний матеріал для виконання комплексних професійних завдань, 

що можуть бути відображені у дипломної роботи. 

Термін проведення практик – початок чи кінець семестру, визначений 

графіком навчального процесу.  
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1.2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ  ПРАКТИКИ 

В ШКОЛІ В ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ  

 

Програми практик, їх мети і завдання складені відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра психології, системи 

професійних функцій, компетенцій рішення типових завдань діяльності 

психолога психологічної служби системи освіти, охорони здоров'я і 

реабілітації соціальної роботи з різними верствами населення, а також на 

підприємствах, установах і організаціях різних сфер економічної діяльності. 

Відповідно до видів економічної діяльності бакалавра психології (див. 

таблицю 1.1.) практики за фахом поділяються за галузевим принципом. 

Таблиця 1.1. 

Найменування видів економічної діяльності бакалавра психології [14] 
            Код КВЕД 
розділ,група, клас    п/клас 

                  Вид економічної діяльності 

73.20 73.20.0 Дослідження та розробки в галузі 

гуманітарних та суспільних наук 

80.1 80.101 Освіта (початкова загальна, середня, вища, 

навчання дорослих) 

85.1 85.11 Охорона здоров’я та соціальна допомога 

85.3 85.31.0 

85.32.1 

Соціальна допомога (із забезпеченням прожи- 

вання; без забезпечення проживання) 

91.33 91.33.0 Громадська діяльність 

92.6 92.62.0 Діяльність у сфері спорту 

93.05 93.05.0 Індивідуальні послуги 

 

Метою проведення практики за напрямом підготовки «психологія» є 

підготовка фахівця, відповідного кваліфікаційній характеристиці психолога, 

адаптованого до умов професійної діяльності і потрібного на ринку праці. 

Виробнича практика переслідують мету сприяти створенню формування 

компетенцій професійної діяльності. 
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Завдання виробничої практики в школі вибудовуються відповідно до 

функціональних завдань психолога, що відображені в Освітньо-

кваліфікаційної характеристики психолога [14], а також можливостями їх 

реалізації на базах практик згідно до формування компетенцій (див. таблицю 

1.2.). Освоєння виробничих функцій діяльності психолога й формування 

компетенцій є основною метою практики. Її реалізація передбачає 

структурування завдань практики в рамках виробничих функцій, підбір 

відповідних баз практик, в рамках діяльності яких студент може реалізувати 

поставлене завдання, закріпити отримані знання та придбати необхідні 

професійні вміння, сформувати компетенцій як знання й розуміння (теоретичне 

знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти 

(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як 

бути (цінності як частина способу сприйняття). 

Таблиця 1.2. 

Відображення виробничих функцій і компетенцій психолога в 

завданнях практики  

Виробнича функція Компетенції 

Науково-дослідницька функція Соціально−особистісні і інструментальні 

Освітньо - виховна функція Загально та спеціалізовано професійні 

Діагностично-консультативна 

функція 

Спеціалізовано-професійні та 

інструментальні 

Виробничо-управлінська функція  Спеціалізовано−професійні та особистісні 

Соціально-технологічна функція Соціально−особистісні та інструментальні 

Реабілітаційно-профілактична 

функція 

Спеціалізовано-професійні та 

інструментальні 

На підставі аналізу виробничих функцій фахівця з урахуванням переліку 

об’єктів (або предметів) його праці встановлюється структура його 

професійної діяльності (праці). У відповідності до посад, що може займати 

випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання 

виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для 
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даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо 

вирішення цієї типової задачі діяльності, рівня їх сформованості та інтеграції 

умінь в професійні компетенції. Далі зупинимося на цих виробничих функціях 

більш детально. 

Науково-дослідницька виробнича функція психолога передбачає його 

уміння реферування та творчий аналіз наукової літератури з психологічної 

проблематики, участь у розробці та виконанні заходів із психологічного 

супроводження проведення наукових досліджень. Вона відображає стійкій 

інтерес до психології людини на соціально−особистісному рівні компетенцій і 

вміння проводити дослідження на інструментальному рівні. 

Освітньо - виховна включає вивчення психологічних характеристик 

навчально-виховного процесу у закладах середньої та вищої школи, 

проведення профорієнтаційної роботи серед різних верств населення, 

організацію та проведення пропагандистської, просвітницької робіт серед 

населення, організацію та проведення виховної роботи у школі та спеціальних 

закладах і установах, викладання  психологічних дисциплін у загально - 

освітній школі та вищих навчальних закладах. Це передбачає формування 

загально та спеціалізовано професійних компетенцій в реалізації 

освітньо−виховного процесу. 

Діагностично-консультативна виробнича функція психолога 

передбачає проведення їм психодіагностичного обстеження клієнтів (тощо 

впроваджування програми діагностики психологічних особливостей 

особистості, її поведінки у групі, враховуючи положення професійної етики, 

проведення спостереження за психічним станом особистості, оцінювання 

рівню розвитку психічних процесів особистості); проведення психологічної 

експертизи у прикладних сферах діяльності; розробка рекомендацій та 

проведення консультацій, щодо професійного трудового та соціального 

самовизначення клієнта (вивчення особливості клієнта, закономірностей 

психічної діяльності, типів, характеру, психічних станів, чинників, що 

впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах 
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життєдіяльності; формувати пропозиції щодо надання психологічних 

рекомендацій та консультацій населенню, сприяти проведенню 

психоконсультаційної роботи); психологічна допомога дорослим, батькам та 

дитині з вадами психологічного розвитку; корекція девіантної поведінки дітей 

та дорослих (діагностувати особливості девіантної поведінки дітей та підлітків 

та визначати адекватні методи психологічної корекції, приймати участь у 

проведенні індивідуального та групового тренінгу людей, які потребують 

медично - психологічної допомоги, вивчати психологічні чинники та 

впроваджувати профілактичні заходи проти вживання наркотиків та алкоголю, 

координувати  власну взаємодію з батьками, громадськістю у застосуванні 

методів психологічного впливу в залежності від вікових та індивідуальних 

особливостей, визначати рівень впливу мікро - і макросередовища на 

особистість з метою запобігання та корекції девіантної поведінки) [14]. 

Здібність вирішувати ці професійні завдання свідчить про формування 

спеціалізовано-професійних та інструментальних компетенцій. 

Виробничо-управлінська функція передбачає виявлення 

психологічних властивостей і якостей людини при проведенні профдобору, 

відбору, навчання та адаптації персоналу; експертну оцінку стану людини та 

впровадження рекомендацій з оптимізації трудової  діяльності; проведення 

соціально-психологічної та ергономічної експертизи на відповідність діючим 

нормативним вимогам; обґрунтування функціональної структури управління з 

урахуванням психологічних чинників; аналіз психологічного клімату та між- 

особистісних стосунків в організації.  

Соціально-технологічна виробнича функція включає реферування та 

аналіз соціально-психологічної інформації по даній проблематиці; моніторинг 

соціально-психологічних явищ у групах та суспільстві; дослідження динаміки 

суспільно-політичних поглядів, аналіз соціальних відносин, настроїв, 

установок різноманітних груп людей; розробку соціально-психологічних 

заходів, пропагандистських, рекламних та PR-акцій по формуванню іміджу 

політичних партій,їх лідерів, а, також, виробничих, громадських та інших 
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організацій. Спеціалізовано−професійні та особистісні компетенції необхідні 

для вирішення завдань виробничо−української та соціально−технологічної 

виробничих функцій. 

Реабілітаційно-профілактична – це участь психолога в організації 

психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях. Реалізація програми 

реабілітаційних заходів; визначення обсягу та характеру необхідної допомоги, 

як складової соціальної роботи з населенням; проведення бесід, спостережень 

за життям, побутом та психічним станом своїх клієнтів. Організація 

психотерапевтичної допомоги різним верствам населення [14]. 

Спеціалізовано-професійні та інструментальні компетенції ґрунтують ці 

виробничі функції. 

Таким чином, йде поступове ускладнення розв'язуваних студентом-

практикантом завдань, їх поетапність і послідовність в закріплені знань і 

умінь. Це визначає один з аспектів педагогічного компонента практики, що 

розглядає студента як суб'єкта навчання. З іншого боку при розгляді студента-

практиканта як суб'єкта професійної діяльності, педагогічний компонент 

проходження практик включає в себе рішення проблем підвищення 

ефективності здійсненого їм психологічного супроводу виховання і навчання. 

Нові задачі, які постають перед навчально-виховними закладами, потребують 

озброєння педагогів передовими методами та прийомами навчання та 

виховання, а також опанування ними досягнень педагогічної та психологічної 

наук у галузі вивчення індивідуальних особливостей школяра та 

психологічний супровід процесів навчання і виховання. Студент-практикант, 

виконуючи завдання практики, здійснює свою діяльність в межах освітньо- 

виховної діяльності бази практики. Наприклад, працюючи на виробничої 

практиці в школі, студент-практикант здійснює роботу по психологічному 

супроводу навчально-виховного процесу у межах завдань психологічної 

служби школи.   Мета практики визначає її зміст, переломлюється в 

завданнях, які ставляться перед студентами. Їх взаємозв'язок розкрито в 

таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3. 

Зміст мети та завдань виробничої практики в школі 

№ 
п/п 

Мета Завдання 

1. Сформувати 

методологічну основу 

для засвоєння основних 

напрямів роботи 

психолога системи 

освіти; 

 

- закріплення уявлень про напрями та 

форми  діяльності психолога в школі; 

- опанування основними нормативними 

документами психологічної служби, 

поняттями сучасної практичної психології; 

- оволодіння методами і методиками 

сучасної психологічної практиці в системі 

освіти,  

- володіння уміннями оформлення 

психологічної документації; 

- освоєння основних методів, технік і 

оволодіння уміннями і навиками психо- 

діагностичного напряму діяльності 

психолога;  

- оволодіння прийомами психологічного 

консультування за результатами отриманих 

діагностичних даних; 

- оволодіння уміннями аналізу фактів 

психологічної реальності та вживання знань 

вивчених дисциплін і досвіду передуючих 

практик. 

2. Систематизація і 

закріплення професійно 

необхідних знань, умінь 

та вживання їх у сфері 

професійної діяльності 

- вироблення професійно необхідних умінь 

в процесі рішення професійних задач; 

- оволодіння основами професійної 

діяльності психолога, його професійними 

обов'язками, змістом і технологіями 
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№ 
п/п 

Мета Завдання 

психолога основних напрямів професійної діяльності, 

професійними взаємостосунками і 

взаємодією з колегами; 

- підбір фактів і явищ психологічної 

реальності для ілюстрації теоретичних 

положень , що вивчаються. 

3 Розвиток особистості 

психолога 

- формування професійного мислення; 

- оволодіння основами професійної 

культури фахівця-психолога, етичними 

нормами професійної поведінки; 

- аналіз власної готовності до професійної 

діяльності, постановка задач особистісно-

професійної самоосвіти і само-

удосконалення, розвиток рефлексії на 

індивідуальний стиль діяльності, розвиток 

професійних якостей. 

 

 Зміст умінь, які повинні бути сформовані на практиці, як формі 

організації професійної підготовки студентів, представлені в таблиці 1.4. 

Конкретизація змісту умінь, що формуються,  визначає як індивідуальні 

завдання студенту-практиканту, так і критерії контролю і оцінки їх виконання. 

Таблиця 1.4 

Вміння студентів на виробничої практиці в школі 
 
№ 
п/п 

Зміст завдання та компетенції Уміння і навики 

1. Поглиблення уявлень про 

психодіагностичний напрям 

діяльності психолога шляхом 

вживання експрес-методик для 

- уміння розробити сценарій і 

технологію діагностичного 

обстеження для вирішення певної 

діагностичної задачі; 
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№ 
п/п 

Зміст завдання та компетенції Уміння і навики 

збору первинної інформації 

про дітей і складання 

психологічного портрета 

групи (інструментальні 

компетенції). 

Проведення діагностичного 

обстеження для вирішення 

певної діагностичної задачі 

(Спеціалізовано−професійні та 

інструментальні компетенції). 

Діагности індивідуально-

психологічних особливостей і 

особистості дитини і дорослої 

людини 

(Спеціалізовано−професійні, 

соціально−особистісні та 

інструментальні компетенції). 

- уміння розуміти суть запиту; 

- уміння вичленувати і сформулювати 

психологічну проблему; 

- уміння висунути гіпотезу про 

можливі причини феномена, що 

вивчається; 

- уміння відібрати методи 

діагностики, адекватні діагностичної 

задачі; 

- уміння застосувати відібрані методи 

діагностики, проаналізувати одержані 

дані і здійснити їх статистичну 

обробку, інтерпретацію і аналіз; 

- уміння сформулювати рекомендації; 

- уміння оформлення необхідної 

документації (програма і протокол 

обстеження, висновок, звіт практики, 

характеристики груп і індивідуальні); 

- уміння встановлювати контакт і 

знаходити взаєморозуміння з 

випробовуваними; 

- навики психологічного мислення. 

2. Поглиблення уявлень про 

стратегії і напрями 

психологічної допомоги, 

шляхом реалізації в діяльності 

психолога в організаціях, 

установах (Загально− 

- уміння аналізувати запит (характер 

утруднення, проблему) на 

психологічну допомогу і його 

причини; 

- уміння ставити мету психологічної 

допомоги; 



 15

№ 
п/п 

Зміст завдання та компетенції Уміння і навики 

професійні та інс-

трументальні компетенції). 

Освоєння технології 

психодіагностики, як надання 

психологічної допомоги в 

індивідуальній роботі з 

суб'єктами і роботі з групою 

(Спеціалізовано−професійні, 

соціально−особистісні та 

інструментальні компетенції). 

Засвоєння норм, правил і 

принципів психологічної 

допомоги (Спеціалізовано–

професійні, соціально 

−особистісні та інстру-

ментальні компетенції). 

Знайомство з базою практики 

(Загально−професійні 

компетенції). 

- уміння відібрати адекватні запиту 

мету і методи психодіагностичної 

роботи; 

- володіння технологіями надання 

психологічної допомоги методами 

роботи психолога; 

- уміння вести психологічну 

документацію. 

3. Знайомство з функціональ-

ними обов'язками психолога в 

організації, уточнення 

індивідуального плану 

(Спеціалізовано−професійні 

компетенції). 

Виконання функціональних 

обов'язків психолога 

(Інструментальні компетенції). 

- знати можливості вживання 

основних навчань в галузі 

гуманітарних і соціально - 

економічних наук, соціально 

значущих проблем і процесів, 

необхідних для вирішення задач, що 

виникають при виконанні 

професійних функцій; 

- можливості вживання інтеграції 
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№ 
п/п 

Зміст завдання та компетенції Уміння і навики 

Ведення щоденника з аналізом 

виконаної роботи 

(Соціально−особистісні 

компетенції).  

Оформлення необхідної 

документації (Інструментальні 

компетенції). 

Підготовка до участі в 

конференції за підсумками 

практики у ВНЗі  

(Соціально−особистісні 

компетенції). 

науково-психологічних знань до 

рішення задач професійної діяльності;

- мета, методологія і методи 

професійної діяльності; 

- основні сфери, напрями і методи 

діяльності психолога в певній 

структурі; 

- посадові обов'язки психолога, 

правила внутрішнього трудового 

розпорядку; 

- загальноприйняті норми поведінки і 

моралі в суспільстві в 

міжособистісних відносинах і при 

виконанні професійних обов'язків, 

етичний кодекс психолога; 

- уміти застосовувати інтегровані 

науково-психологічні знання в 

рішенні професійних задач, аналізі і 

оцінці реальних психологічних явищ; 

- уміти логічно мислити 

психологічними категоріями і 

поняттями; 

- уміти ставити мету і формувати 

задачі, пов'язані з реалізацією 

професійних функцій, 

використовувати для їх вирішення 

методи вивчених наук; 

- уміти виконувати професійні 
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№ 
п/п 

Зміст завдання та компетенції Уміння і навики 

функції психолога, використовуючи 

для цього необхідні засоби і методи, 

стратегії і напрями психологічної 

допомоги; 

- уміти взаємодіяти з колегами по 

роботі в рішенні професійних задач; 

- уміти аналізувати свої можливості 

придбати нові знання, необхідні для 

вирішення виникаючих професійних 

задач; 

- уміти оформляти всю необхідну 

документацію; 

- уміти постійно вивчати себе на 

предмет усвідомлення своїх стимулів 

і мотивів професійної діяльності до 

виконання функції психолога. 

 

Мета і завдання професійної підготовки майбутніх психологів 

визначають зміст і послідовність виробничих практик, а також напрями 

формування компетенцій, наприклад в роботі психолога в школі.  

 

 

1.3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ В ШКОЛІ 

 

 

Завдання практик підібрані, як уже згадувалося, відповідно до основних 

педагогічних принципів спадкоємності і послідовності. Вивчення загальної, 

соціальної, вікової, педагогічної психології, психології особистості і 
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психологічної служби в системі освіти, а також психодіагностики, 

експериментальної психології, закріплюється виконанням завдань виробничої 

практики  в школі і формуванням умінь роботи у майбутніх психологів в 

освітньо - виховних закладах. Проходження практики побудоване так, щоб за 

період навчання за фахом, студенти могли познайомитися і набути навичок 

роботи практичного психолога в освіті. 

Для проходження виробничої практики в школі студентам необхідно 

представити клопотання з бази практики і індивідуальне завдання, вести 

щоденник практики і документацію, обумовлену для виконання 

індивідуального завдання (бланки протоколів психодіагностики, 

психологічного консультування за результатами діагностики, програми 

рекомендацій (корекції, розвитку) клиентові за результатами діагностичної 

роботи, матеріали просвітницької, профорієнтаційної робот).  По закінченню 

практики надати всі матеріали практики і звіт про її результати. 

Студент-практикант може користуватися методичними матеріалами 

кафедри і наукової бібліотеки ТНУ імені В. І. Вернадського: методичними 

рекомендаціями з практик, практикумами по психодіагностики, психології 

особистості, віковій психології і ін., збірками тестових методик, корегувально-

розвивальних вправ, тренінгів. Відповідно до договору про проведення 

практики між вузом і базою практики студент може користуватися 

нормативною документацією, методичними матеріалами установи, організації 

– бази практики. 

Практика студентів спеціальності  проводиться на базах практики, які 

відповідають вимогам виробничих функцій діяльності психолога, що 

опануються, та програми. Так, базами виробничої практики в школі можуть 

виступати заклади системи освіти: загально - освітні школи, навчально-

виховні комплекси, дитячи садки-школи, гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, 

де практикант може ознайомитися з психологічною роботою по питанням 

вікової, соціальної нормами розвитку.   

При наявності зі спеціальності державного замовлення на підготовку 
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спеціалістів, перелік баз практики надають органи, які формували замовлення 

на спеціалістів. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами бази 

практики передбачаються у цих договорах. База практики підбирається так, 

щоб максимально забезпечити можливість освоєння в ході виконання 

завдання практики виробничих функцій психолога, відображених в 

таблиці 1.2.   

Повноцінна реалізація закладених в основу програм практик головних 

завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: 

початкового, основного, завершального. Студент-практикант повинен 

здійснювати роботу відповідно до опису наступних етапів. 

На початковому (установчому) етапі: 

- бути присутнім на зборах по практиці; 

- ознайомитися із програмою; 

- отримати індивідуальне завдання у керівника і узгодити з ним календарний 

план роботи на період проходження практики; 

- індивідуальне завдання занести у щоденник практики. 

На основному етапі (період проходження практики): 

- якісно і повністю виконувати індивідуальне завдання; 

- збирати й узагальнювати матеріал за даними практики;  

- систематично доповідати керівнику практики про виконані завдання; 

- вести щоденник практики. 

На завершальному (підсумковому) етапі: 

- підготувати звіт по практиці у відповідності до вимог програми  практики; 

- своєчасно здати у встановлений термін звіт по практиці на кафедру [16]. 

Студент-практикант відображає свою роботу у щоденнику практики та 

получає відгук та висновки керівників практики від бази та кафедри.  

Послідовна об’єктивація змісту програм практик спрямована на 

накопичення практичного досвіду та розвиток практичного інтелекту 

майбутніх фахівців. Саме тому головною метою практик є формування у 

студентів вмінь і навичок майбутньої професійної діяльності в системі освіти, 
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оволодіння різноманітними методами і формами її здійснення, опрацювання 

алгоритмів вирішення конкретних завдань, що виникають у психологічній 

практиці в школі.  

Виконуючи ряд важливих функцій − адаптаційну, розвивальну, 

навчальну, діагностичну, виховну − практика вимагає від студентів 

психологічної готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність 

студента до професійної діяльності складається з двох головних структурних 

складових: психологічної налаштованості та професійної  

підготовленості [16]. 

Психологічна налаштованість студента на практичну діяльність 

визначається наявністю компонентів: пізнавального (розуміння поставлених 

завдань, оцінка їх значення, знання способів вирішення завдань); 

процесуального (володіння необхідними уміннями і навичками реалізації 

завдань, уміння моделювати необхідні ситуації); мотиваційного (потреба 

успішного виконання завдань практики, інтерес до їх виконання, прагнення 

досягти успіху); емоційного (почуття відповідальності й обов'язку, прагнення 

успішного вирішення завдань, мобілізація зусиль, терпимість) [25]. 

Професійна  підготовленість студента визначається: стійким позитивним 

ставленням та мотивацією професійної діяльності; наявністю професійно 

важливих рис характеру та здібностей; соціально прийнятними ціннісними і 

морально-етичними установками; професійно зорієнтованими особливостями 

сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, динамізмом і стійкістю емоційно-

вольових процесів [25]. 

Ефективність проходження студентами практики обумовлюється 

кількома чинниками: належного керівництва практикою з боку викладачів та 

методистів; вдалого підбору закладів для проходження практики з добре 

поставленою роботою і творчим працьовитим персоналом; доброзичливого 

ставлення колективу закладу до студентів-практикантів, надання їм необхідної 

методичної допомоги; психологічної готовності студентів [16]. 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 
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регламентується Кодексом законів про працю України і складає, від 16 до 18 

років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 

від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і 

старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 

20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93). 

 

 

1.4.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

         

 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практики. На звітній конференції студент докладає за результатами 

виконаної роботи по індивідуальним завданням, а також представляє наступні 

документи:  узагальнюючий письмовий звіт з відгуком о роботі практиканта, 

що підтверджено печаткою бази практики, щоденник практики, звітні 

матеріали з кожного індивідуального завдання. Письмовий звіт та оформлений 

з усіх розділів щоденник практики, підписаний керівником від бази практики 

– загально прийнята форма звітності студентів-практикантів (див. додаток А).  

Вимоги до звітних матеріалів з кожного індивідуального завдання: 

Звіт студента повинен відповідати наступним правилам оформлення: 

1. Обсяг звіту складає довільну кількість (не менше 10 сторінок) сторінок 

комп’ютерного набору. Матеріали звіту зшити в одну папку. До загального 

обсягу входять титульна сторінка, план, вступ, основна частина звіту з 

виконання індивідуальних завдань, висновки, список використаних джерел та 

додатки. 

2. Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з 

використанням шрифтів текстового редактора  Times New Roman, кеглем 14, 

через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і нижнього 

– 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм. 

3. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою. 
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4. Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до тексту, 

наприклад: ЗМІСТ, ОПИС БАЗИ ПРАКТИКИ. ІНДИВИДУАЛЬНЕ 

ЗАВДАННЯ 1, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку не ставлять. 

5. Список використаної літератури та інших документальних джерел, 

використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється 

відповідно до чинних стандартів.  

Звіт з практики захищається студентами в комісії, призначеною 

завідувачем кафедри.  

Комісія приймає диференційований залік у студентів на протязі перших 

десяти днів після практики, згідно розкладу занять. Оцінка вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість і в індивідуальний план за підписом членів 

керівника практики від кафедри. 

Критерії оцінювання 

   По завершенні практики і отримання відгуків від керівників щоденник 

практики здається на кафедру. Захист звіту практики проводиться у вигляді 

співбесіди з керівником практики від кафедри.  

Таблиця 1.5. 

Формування оцінки виробничої практики в школі 

№ Вид контролю Кількість балів за вид контролю 

1 Ведення щоденнику практики до 20 балів 

2 
Оцінка керівника практики від 

організації 
до 20 балів 

3 
Представлення матеріалів роботи  у 

електронному  і печатному вигляді 
до 40 балів 

4. 
Написання і захист звіту по 

практиці 
до 20 балів 

 Всього до 100 балів 
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Кожна з форм контролю оцінюються за 100-бальною системою.  

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та 

європейську шкалу ECTS. 

Таблиця 1.6. 

Шкала оцінювання практики 

За національною шкалою За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

університету Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

4 (добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

3 (задовільно) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

2 (незадовільно) 

        

Зміст критеріїв оцінювання результатів практики 

 Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано у повному 

обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати 

теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами 

відповідної професійної діяльності. Виявлено вміння застосовувати 

інноваційні технології, продемонстровано активність та ініціативність під час 

здійснення практичної професійної діяльності. Звіт подано у встановлений 
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термін, що містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-

практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження 

практики, є характеристика, завірені печаткою підписи керівника від бази 

практики та університету. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника 

за практику від бази – «відмінно». 

 Оцінка «дуже добре» – завдання виконані правильно, але 

недостатньо повно. Виявлено вміння застосовувати теоретичні та методичні 

знання, пов’язані з особливостями і засобами відповідної професійної 

діяльності. Продемонстровано зацікавленість та активність, але не виявлено 

творчого, індивідуального підходу. Звіт подано у встановлений термін, що 

містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, завірені печаткою підписи керівника від бази практики та 

університету. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «дуже добре». 

 Оцінка «добре» – завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань допускалися незначні помилки. Звітна документація 

оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, завірені печаткою підписи керівника від бази практики та 

університету. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «добре». 

 Оцінка «задовільно» – завдання практики виконано у неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація не 

до кінця оформлена або оформлена з помилками. Щоденник невірно 

оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

 Оцінка «достатньо» – завдання виконано з помилками. Усі 

завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація 
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оформлена неповно, з помилками. Щоденник не до кінця оформлено. У 

характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

 Оцінка «незадовільно» – завдання невиконані, виявлено не 

сформованість вміння здійснювати відповідні види професійної діяльності. 

Звітна документація оформлена з помилками. Відсутні щоденник та 

характеристика-відгук. 

Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, 

відраховується з навчального закладу. 

  Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то 

навчальним закладом надається можливість студенту пройти практику 

повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, 

але за власний рахунок, надається і студенту, який на підсумковому заліку 

отримав негативну оцінку. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях відповідних 

кафедр, а загальні підсумки на вченій раді, науково-методичній раді 

університету, на радах факультетів не менше одного разу протягом 

навчального року. 

        Не пізніше одного тижня після закінчення практики проводиться звітна 

конференція з практики на кафедрі з метою аналізу і узагальнення результатів 

практики. Звіти студентів зберігаються на кафедрі до завершення навчання в 

університеті. За результатами їх звітування робиться узагальнення, що 

представляється декану факультету. 

  Таким чином, організаційні та звітні складові виробничої практики  в 

школі є спільними для виробничих усіх практик за спеціальністю 6.030102 

"Психологія", що забезпечує якість професійній підготовці майбутніх 

фахівців. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В 

ШКОЛІ 

2.1. НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В ШКОЛІ 

 

 

Виробнича практика в школі припускає оволодіння практичною 

підготовкою майбутнього психолога у рамках психологічної служби в системі 

освіти, оскільки вона визначає становлення його професійної майстерності. 

Так, успіх роботи психолога-практиканта в школі багато в чому залежить від 

уміння отримувати і використати інформацію про особливості психологічної 

діяльності і стану дитини. Для справжнього психолога повинно стати 

професійною звичкою  уміння бачити в дитині недуги, що зароджуються, 

розуміння їх причин; знайти шляхи благотворної дії на особистість дитини. 

Правильна психолого-педагогічна дія – це результат постійних, щоденних 

роздумів. Без вдумливого психолого - педагогічного аналізу конкретної 

життєвої ситуації не можна не лише прийняти правильне рішення, але навіть 

застосувати вже готовий і, здавалося б, апробований діагностико- 

консультативний прийом. Успіх дії фахівця залежить не лише від того, що він 

говорить і робить, але і від того, як дитина сприймає це, як він відноситься до 

слів педагога, до самого педагога; чи довіряє, любить, захоплюється або 

сумнівається, байдужий або ненавидить.      

Таким чином, орієнтація на психологічне бачення дитини - важливіша 

професійна якість психолога, яка має бути сформовано певною мірою вже в 

період перебування у ВНЗ. Основне завдання виробничої практики в школі 

полягає в тому, щоб навчити студентів будувати роботу по наданню 

психологічної допомоги з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей дітей, застосовувати психологічну теорію в практиці 

педагогічного процесу. 
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Ця робота студента на практиці здійснюється в межах психологічної  

служби. Психологічна служба  в  системі  освіти – це сукупність закладів,  

установ,  підрозділів  і  посад,  що  складають єдину систему, основу якої 

становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: 

практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) 

навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби [45]. 

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне 

забезпечення та  підвищення  ефективності педагогічного процесу, захист 

психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників:   

вихованців,   учнів,   студентів,   педагогічних і науково-педагогічних 

працівників. 

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-

педагогічної  допомоги  соціально незахищеним категоріям вихованців,  учнів 

з  метою  подолання  ними  життєвих труднощів та підвищення їхнього 

соціального статусу [45].  

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення 

психофізичного розвитку вихованців,  учнів  і  студентів, мотивів   їх 

поведінки і діяльності  з урахуванням  вікових, інтелектуальних,  фізичних, 

статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для 

саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних 

завдань навчальних закладів.  

Психологічна  служба у своїй діяльності керується Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про 

загальну  середню  освіту"  (  651-14  ),  "Про професійно-технічну освіту"  

(103/98-ВР  ),  "Про  вищу  освіту" ( 2984-14 ),  "Про позашкільну освіту" 

(1841-14 ), "Про дошкільну освіту"  (  2628-14  ),  іншими нормативно-

правовими актами та Положенням про психологічну службу в Україні.  

Діяльність психологічної служби в системі освіти України 

забезпечується  практичними  психологами,  соціальними педагогами, 

методистами  та  директорами  (завідувачами)  навчально-методичних 
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кабінетів  (центрів).  За  своїм статусом працівники психологічної служби  

належать  до  педагогічних працівників.  

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та 

соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, 

іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.  

Посади практичних психологів і соціальних педагогів є в штатні розписи 

навчальних закладів і установ освіти за умови наявності спеціалістів з 

фаховою освітою.  

Основні завдання  психологічної  служби  системи  освіти України 

полягають у: сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, 

студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них 

мотивації до самовиховання і саморозвитку;  забезпеченні індивідуального 

підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його 

психолого-педагогічного вивчення;  профілактиці і  корекції відхилень в 

інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, 

студентів [45].  Основними видами діяльності психологічної служби є 

діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика. У такому 

контексті діяльності психолога студент-практикант повинен освоїти 

практичну роботу і виконувати свої індивідуальні завдання на практиці.  

Діагностика – психологічне обстеження вихованців, учнів, дітей, їхніх  

груп  та  колективів,  моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку 

вихованців,  учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та 

навчання .  

Корекція – здійснення психолого - медико - педагогічних заходів з 

метою  усунення  відхилень  у  психофізичному  та інтелектуальному розвитку 

і поведінці,  схильності до залежностей та правопорушень, подолання  різних 

форм девіантної поведінки,  формування соціально корисної життєвої 

перспективи. 

Реабілітація – надання психолого-педагогічної  допомоги вихованцям,  

учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали  від  соціальних,  
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техногенних,  природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, 

переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і 

життєдіяльності. 

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному 

розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання 

конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі. 

Прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та 

особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального 

розвитку вихованців, учнів, студентів і складання на цій основі життєвих 

планів,  визначення тенденцій розвитку груп та між групових відносин [45]. В 

ході практики студентові необхідно ознайомитися з веденням нормативної 

документації в навчально-виховній установі, зі змістом нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність психолога в школі. Скласти для 

особистого користування список установ і організацій, що курирують роботу 

психолога і працюючих по суміжному напряму (див. перелік 1, та таблицю 1 

додатку Б). Для розуміння змісту виконуваної роботи в напрямку психологічної 

допомоги, наприклад у формі діагностики, студенту-практиканту важливо 

ознайомитися з нормативними документами бази практики, її річним і календарним 

планом роботи. Так само, важливо знати з якими фахівцями-суміжниками і в яких 

питаннях співпрацює психолог. 

 

 

2.2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В 

ШКОЛІ  

 

 

Індивідуальне завдання виробничої практики в школі може бути 

віднесене до професійно-орієнтованих завдань професійної підготовки, метою 

яких є формування професійних умінь, закріплення і поглиблення знань, 
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формування професійного мислення і професійного світогляду студента. 

Професійно-орієнтовані завдання моделюють ті ситуації, які у майбутньому 

будуть звичайними робочими ситуаціями. В працях за редакцією Музики О. Л. 

розроблено такий алгоритм їх вирішення, який був би максимально 

універсальним та здатним до застосування студентом на практиці. Звичайно, у 

процесі набуття досвіду професійної діяльності деякі його пункти 

автоматизуються, згортаються (теорія поетапного формування розумових дій 

П. Я. Гальперіна і наш досвід використання ПОЗ), але спочатку потрібно їх 

сформувати [52]. 

Алгоритм виконання любого індивідуального завдання практики в 

школі також як і професійно-орієнтованого завдання складається з двох 

основних частин. Перша – орієнтована на діяльність (ефективність, якість), а 

друга – на суб'єкта цієї діяльності – студента, який прагне розвинути свої 

професійні здібності. Рефлексія, самоаналіз мають бути максимально 

конкретними, детальними до дрібниць. Над завданням кожного студента, який 

виконує професійно-орієнтоване завдання, є усвідомлення того, що конкретно 

(які теми, теорії, закономірності тощо) він знає, що конкретно вміє (тренінгові 

вправи, діагностичні методи, статистичні процедури, складання бібліографи) 

використання інтернет-джерел тощо), а яких окремих знань чи вмінь у 

конкретних областях ще потрібно набути. 

Професійно-орієнтовані завдання реалізують технологічно-

розвивальний підхід в освіті. Передусім, це стосується теоретичних засад, на 

яких вони вибудувані. Очевидно й те, що кожному психологу необхідні дані 

про можливості, і, що не менш, а, мабуть, і більш важливо, обмеження 

використання тієї чи іншої методики. Ці знання мають базуватися на 

дослідженнях і відомих публікаціях, серед яких перевага надається 

публікаціям авторів методик, або ж аргументованим, із статистично 

підтвердженими викладками, публікаціям інших науковців. 

Мета такого підходу полягає у тому, щоб кожен випускник 

психологічного напряму підготовки поглиблено знав принаймні п'ятдесят 
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базових методик і вмів користуватися ними. Цього має вистачити на перший 

час, щоб достойно, на високому рівні, гідно розпочати свою професійну 

діяльність. Звісно, життя буде ставити нові завдання, але, на погляд 

О. Л. Музики, той, хто вже розв'язав п'ятдесят навчальних задач, справиться і з 

п'ятдесят першою – вже не навчальною, а життєвою, професійною [52]. 

Виконуючи індивідуальне завдання психодіагностичної практики студент-

практикант повинен чітко розуміти мету і завдання своєї діяльності, основні 

форми її реалізації. Для цього він повинен збудувати алгоритм роботи по 

виконанню індивідуального завдання (див. таблицю 2.1).  

Таблиця 2.1. 

Алгоритм роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології 

(О. Л. Музика, В. В. Горбунова, І. С. Загурська, Т. М. Майстренко) 

Порядок дій         Критерії оцінювання та спосіб презентації 

І. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

1.1. Категоріально-

термінологічне до

визначення проблеми, з 

якою звернулися до 

психолога  

(уточнення проблеми, її 

пере формулювання з 

використанням базових 

психологічних категорій, 

понять та термінів) 

Діалогічне формулювання проблеми з 

дотриманням принципу поваги до людини, яка 

звернулася за психологічною допомогою. 

Використання базових категорій, понять та   

термінів, необхідних для подальшої роботи з 

проблемою. Доступність пере формульованої 

проблеми для сприймання людини, що 

звернулася за допомогою. 

Опис роботи з проблемою у формі діалогу. 

1.2. Формування 

реалістичних очікувань у 

людини, яка звернулася за 

допомогою, та визначення 

напрямків практичної  

Виокремлення тих моментів у проблемі, які 

належать та не належать до компетенції 

психолога. Аргументованість вибору напрямку 

практичної роботи психолога (психо-

діагностична, консультаційна, корекційно- 
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розвивальна, просвітницько-профілактична та 

інші види робіт). 

Конкретність очікувань від роботи психолога. 

Опис меж компетенції психолога 

Напрямок 

практичної роботи 

Обґрунтування 

роботи психолога 

 

 

 

Перелік очікуваних результатів від роботи 

психолога. 

II. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

Повнота переліку навчальних дисциплін, 

модулів та тем, завдань практик, де 

виконувалися аналогічні або близькі за 

змістом завдання. 

Дисципліна Модуль Тема Зміст питань  

    

      Назва практики Зміст завдань       

2.1. Аналіз власного 

досвіду виконання 

подібних завдань при 

вивченні навчальних 

дисциплін та 

проходженні практик 

 

 
  

Наявність всіх видів джерел (довідкова 

література, монографії, вузькоспеціалізовані 

статті). Використання електронних каталогів, 

Internet - ресурсів. Правильність 

бібліографічного опису. Зазначення основних 

тез, ідей з конкретних книг чи статей, що 

дозволяють глибше зрозуміти проблему. 

Обґрунтованість припущень щодо причин 

проблеми. 

Бібліографічний опис 
джерела 

Основи ідеї та тези, 
що стосуються 

проблеми 

2.2. Підбір і аналіз 

літератури та 

формулювання 

припущень про причини 

виникнення проблеми 
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Опис припущень щодо причин виникнення 

проблеми. 

Пам'ятайте, що посилання виключно на 

підручники та конспекти лекцій свідчить про 

низький фаховий рівень психолога. 

Аргументоване обґрунтування потреби у 

консультації фахівця. Визначення фахівців, до 

яких можна  звернутися за консультацією. 

Повнота переліку та правильність питань для 

консультації. 

Фахівець Обґрунтування 

необхідності 

Перелік 

питань 

 

2.3. Консультація з 

фахівцями (в першу чергу

це спеціалісти з окремих 

дотичних до психології 

галузей (соціологія, 

психіатрія, педіатрія, 

дефектологія, правознавство 

тощо), а також психологи -

визнані авторитети в 

окремих аспектах вашої 

проблеми) 

 

Пам'ятайте, що з учителями, шкільними 

психологами, працівниками установ та 

іншими поінформованими особами ви можете 

просто радитися або уточнювати окремі 

аспекти проблеми.  

Консультуватися можна лише з тими, чиї 

професійні знання апріорі глибші за ваші. 

Повнота плану, наявність всіх необхідних 

етапів. Відповідність методів задачам, що 

стоять перед психологом на кожному з етапів. 
Етап 

роботи 

Методи та 

процедури 

Необхідні  

ресурси 

2.4. Складання 

розгорнутого плану 

виконання завдання, 

підбір методів та аналіз 

ресурсів 
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Відповідність виділених проблемних моментів   

специфіці завдання. 

Глибина аналізу можливих причин проблемних

ситуацій. 

Продуманість варіантів уникнення проблемних 

моментів. 

Проблемні 

моменти 

Причини 

виникненн

Шляхи  

уникнення 

2.5. Передбачення 

проблемних моментів 

(нерозуміння клієнтом 

причин проблеми, 

орієнтація клієнта на 

швидкий результат, 

перекладання на психолога 

відповідальності за 

вирішення проблеми, про- 

вокативна поведінка 

клієнта (провокація агресії, 

подвійних стосунків, 

порушення закону тощо), 

інші проблемні моменти) 

Пам'ятайте, що відсутність літератури (те, що 

ви її не   і знайшли) чи брак часу (те, що ви не 

змогли його спланувати) не є проблемними 

моментами, які стосуються індивідуального 

завдання.  

2.6. Підготовка матеріалів, 

необхідних для виконання 

завдання (структура 

первинного інтерв'ю, бланки 

методик, стимульний 

матеріал, корекційна 

програма, програма 

тренінгу, робочі альбоми 

для ведучого та учасників    

тренінгу, інші матеріали) 

Повнота та якість матеріалів, їх відповідність 

задачам, що стоять перед психологом. 

Представлення матеріалів. 

III. ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

3.1. Збір емпіричних даних 

(діагностичне дослідження, 

експеримент, біографічне 

дослідження,  

Правильність збору емпіричних даних з 

використанням обов'язкової методики. 

Обґрунтованість вибору додаткової методики

(якщо такий вибір був). 
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психосемантичне 

дослідження, первинне 

діагностичне інтерв'ю, інші 

способи дослідження 

проблеми) 

Якість структурування та презентації зібраних 

матеріалів. 

Обґрунтування вибору додаткової методики 

(якщо такий був). Текстове, табличне, 

графічне представлення отриманих даних. 

3.2. Аналіз та 

інтерпретація 

отриманих даних 

Правильність вибору методів якісного 

(класифікація, опис окремих випадків, 

схематизація, типологізація тощо) та 

кількісного аналізу (описові статистики, 

кореляційний аналіз, методи статистичного 

висновку, методи багатовимірної статистики). 

Відповідність емпіричних даних та зроблених 

висновків. Глибина та повнота аналізу та 

інтерпретації отриманих даних. 

Аналіз та інтерпретація отриманих даних. 

3.3. Надання 

психологічної допомоги 

(консультативна бесіда, 

психотерапевтична робота, 

тренінгові заняття, 

розвиваюче заняття, 

навчаючий експеримент, 

інші ситуації практичної 

Правильність застосування психологічних 

технік та методик з дотриманням конкретних 

вимог, обґрунтованих та описаних їх авторами.

Обґрунтованість вибору додаткових технік та 

методик (якщо такий вибір був). 

Дотримання принципів професійної етики. 

Обґрунтування вибору додаткової техніки або 

процедури (якщо такий був).  

IV. ЗВІТНО-ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП 

4.1. Представлення 

результатів людині, яка 

звернулася із запитом 

(висновок за результатами 

дослідження, підсумкова  

Правильність та обґрунтованість висновків. 

Якість оформлення звіту, повідомлення, 

діагностичного висновку тощо. Узгодження

очікувань (пункт 1.2.) і отриманих результатів. 

Діалогічне представлення результатів роботи 
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консультативна бесіда, 

виступ на батьківських 

зборах, перед виробничим 

колективом, інші варіанти 

представлення результатів) 

замовнику чи клієнту з використанням 

табличних,графічних, відео матеріалів тощо. 

 

Така структура роботи при виконанні індивідуального завдання 

практики дозоляє, не тільки актуалізувати у студента надбанні знання, 

відпрацювати вміння професійної діяльності, а й сформувати розуміння 

виконується у межах професійного мислення й світогляду. Педагогічний 

компонент проходження виробничої практики в школі включає в себе 

рішення проблем підвищення ефективності виховання і навчання школяра у 

сучасних умовах зі застосуванням виявлення стану розвитку дитини. Нові 

задачі, які постають перед освітньо - виховними закладами, потребують 

озброєння педагогів та психологів передовими методами та прийомами 

навчання та виховання, а також опанування ними досягнень педагогічної та 

психологічної наук у галузі вивчення індивідуальних особливостей дитини.  

Приклади структури індивідуального завдання виробничої практики в школі, 

етапів його реалізації розглянуто у наступних таблицях. 

Таблиця 2.2. 

Планування роботи по виконанню  індивідуального завдання 

виробничої практики в школі 

Термін 

для ДФН 

Термін 

для ЗФН 

Зміст роботи (завдання) 
Зміст консультації 

з керівником 

І 

 т
иж

де
нь

 

І 

 т
иж

де
нь

 

Знайомство з базою практики. 

Спостереження, формулювання 

гіпотез, вибір методів, визначення 

процедури проведення обстеження 

Перша 

консультація з 

керівником 

практики 
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Термін 

для ДФН 

Термін 

для ЗФН 

Зміст роботи (завдання) 
Зміст консультації 

з керівником 
ІІ

 

 т
иж

де
нь

 

І 

 т
иж

де
нь

 

 Обробка результатів, перевірка 

первинних гіпотез, дослідження з 

уточненням первинних результатів 

дослідження. 

Перша 

консультація з 

керівником 

практики 

ІІ
І-

 I
V

 

 т
иж

де
нь

 

ІІ
 т
иж

де
нь

 

Обробка результатів, розробка та 

надання психологічної допомоги 

за результатами діагностики, 

проведення консультації з 

обстежуваним, розробка матеріалів  

корекційної, реабілітаційної, 

профілактичної роботи .  

Друга 

консультація з 

керівником 

практики 

V
-V
І 

 

ти
ж
де
нь

 

- 

Обробка результатів, розробка та 

надання психологічної допомоги 

за результатами діагностики,  та 

оцінка іі ефективності, проведення 

консультації з обстежуваним, 

знайомство з прогностикою, 

складання висновків  та звіта по 

практиці  

Третя 

консультація з 

керівником 

практики 

 

Термін виробничої практики в школі для студентів денної та заочної 

форм навчання відрізняється тому, що студент-заочник має досвід практичної 

роботи, йому не треба адаптуватися до місця своєї роботи, він вже 

ознайомлений з її нормативною документацією. Тому в обсязі індивідуальних 

завдань виробничої практики в школі враховано скорочений термін 

проходження практики студентами заочної форми навчання. 

 

 



 38

Таблиця 2.3. 

Структура індивідуальних завдано виробничої практики в школі 

Напрям роботи ДФН ЗФН Форма звіту 

Діагностично−консультат

ивна робота за запитом 

2 школяра,  

2 дитячі групи, 

включно з 

профорієнтацій

ної 

проблематики 

1 

школя

р, 

1 

дитяча 

група 

Аналіз запиту, 
діагностичні протоколи 
та їх інтерпретація, 
протоколи консультацій 
за схемою 
професійно−орієнтован
ного завдання 

Розробка програми Матеріали програми Корекційно−реабілітаційн

а Реалізація 

програми з 

оцінкою її 

ефективності 

− Порівняння первинної 

та повторної 

діагностики 

Профілактично-

просвітницька 

Розробка, проведення та 

аналіз 

2 бесід (класної години) 

з профілактичною 

тематикою згідно плану 

роботи школи та  з 

профорієнтаційної 

проблематики 

1 уроку з психології в 9 

– 11 класах 

Плани-конспекти, 

самоаналізи їх 

виконання 

Прогностична Психолого-педагогічний 

аналіз  1уроку, 

виховного закладу 

Аналіз 
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При виконанні діагностично-консультативної роботи студент-

практикант користується принципами та положеннями Етичного кодексу 

психолога.  

Студент практикант несе відповідальність за психодіагностику, 

запобігає і не допускає антигуманних наслідків у своїй діяльності. Майбутні 

психологи «мають утримуватися від будь-яких дій чи заяв, що загрожують 

недоторканності  особи; не мають права використовувати свої знання і 

становище з метою приниження людської гідності, пригнічування особистості 

або маніпулювання нею; несуть відповідальність за додержання пріоритету 

інтересів людини» [21, с. 2].  

При виборі, формалізації запиту, роботі з ним в рамках виконання 

індивідуального завдання студент-практикант повинен також керуватися 

такими етичними принципами діяльності психолога, як відповідальність, 

компетентність, захист інтересів клієнта та конфіденційність. 

Студент-практикант береться за розв’язання тільки тих завдань, які 

належують до сфери їхньої компетенції [21]. Також, для здійснення 

компетентної та кваліфікованої роботи вони «не  застосовують  методів і 

процедур, не апробованих центральними органами Товариства психологів 

України» [21, с. 2]. Для цього при підборі діагностичного інструментарію 

необхідно звертатися наприклад до  Словника-довідника з психодіагностики 

під редакцією Л. Ф. Бурлачука, намагаючись використати його найбільш 

сучасне видання.  

Студенти спеціальності «психологія» на виробничої практиці в школі 

«суворо додержуються принципу добровільної участі клієнта в 

обстеженнях» [21, с. 3].  

В роботі за результатами діагностики студент-практикант суворо 

дотримується пунктів 3.8, 3.9, 3.10 Етичного кодексу психолога. Тобто,  сам 

робить висновок за результатами проведеного обстеження, чітко й однозначно 

його формулює, так, щоб його можна було правильно зрозуміти і використати 

отримані дані на користь клієнта. У висновку має міститися лише необхідна і 
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водночас достатня інформація для розв'язання поставленого завдання, 

результати якої є надійними, з вказівками меж їх застосування, характеру 

виявлених симптомів – постійних, або тимчасових [21]. 

Перед студентом–практикантом на виробничої практиці в школі 

ставиться завдання розробити матеріали, в яких у доступній формі 

повідомляється обстежуваного про поставлений психологічний діагноз, 

методи та засоби допомоги. 

Ці матеріали психологічного висновку можуть бути представлені за 

структурою, запропонованою Й. Шванцара та прийнятими в психологічній 

практиці [4,10,12, 47, 54, 58, 67], що включає:  

- опис та аналіз запиту,  

- з ким які діагностичні процедури проводилися,  

- поведінка випробуваного під час обстеження, його ставлення до 

ситуації діагностики,  

- дані анамнезу (якщо вони необхідні і їх можна зібрати),  

- дані по діагностичним методикам, їх зіставлення з поведінкою 

випробуваного, даними анамнезу,  

- основні симптоми, симптомокомплекси, що утворюють психологічний 

діагноз,  

- рекомендації щодо психологічної допомоги обстежуваному і прогноз 

його розвитку при їх виконанні (оптимістичний) і без їх виконання 

(песимістичний). 

Студент-практикант при написанні опису виконання індивідуального 

завдання повинен дотримуватися конфіденційності у всьому, що стосується 

взаємин з клієнтом, його особистого життя [21]. Він  зобов'язаний зберігати 

професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі 

діагностичної роботи, додержуватись анонімності клієнта (наприклад, 

кодувати ім'я обстежуваного в звітних матеріалах). 



 41

Таблиця 2.4. 

Програма комплексного дослідження особистості 

№ 

п/п 
Параметри, що вивчаються Методи 

 

1. 

Загальні відомості (ПІБ, вік, 

склад родини,  стан здоров’я, 

умови родинного виховання) 

Аналіз особистісних справ, бесіда  

[7, 18, 39, 73, 31]  

2. Якості особистості: 

1) темперамент; 

 

2) характер; 

 

3) структура потреб та 

мотиваційної сфери; 

4) життєва позиція; 

5) самооцінка, рівень 

домагань; 

6) здібності, інтереси, 

схильності; 

7) актуальний стан; 

 

Спостереження, тести з визначення 

темпераменту [11, 41, 56] 

Опитувальники ПДО, МПДО, тест 

Лірі [42, 53] 

 Проективні тести, експеримент  

[17, 71] 

Тести ціннісних орієнтацій [31, 72] 

Тести самооцінки, методика Хоппе 

[10, 43] 

Спостереження, опитувальники 

інтересів [7, 27, 41, 56, 59, 60] 

Тести тривожності, проективні 

тести [6, 20, 31, 71, 72] 

3. Особливості емоційно-

вольової сфери 

Опитувальник УСК, спостереження, 

проективні тести [9, 41, 56, 72, 23] 

4. Рівень розвитку та 

особливості пізнавальної 

сфери 

Тести Векслера, Равена, Айзенка, 

Аматхауера та ін. [43, 59, 60] 

 

5. Стан системи 

міжособистісних стосунків, 

особливості поведінки та 

спілкування у групі 

Соціометричні дослідження, 

спостереження, опитувальник КОЗ 

[7, 53, 59, 60] 
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Для виконання психодіагностики можливо рекомендувати студентам 

навчально-методичні видання, що надані у списку літератури. Наприклад, 

практикант при виконанні завдань практики після бесіди з класним 

керівником і за його рекомендацією проводить дослідження особи учня і 

оформляє результати роботи у вигляді психолого - педагогічної 

характеристики за запропонованими схемами 1, 2 додатка Е.  Можна також 

використовувати наступні схеми: 3, 4.( див. додаток Е). 

В любому разі психодіагностична робота повинна скінчитися 

консультацією з обстеженою дитиною, по необхідності вчителем, батьками. 

Консультування - професійна допомога клієнтові (дитині, вчителеві, 

адміністрації, батькам) у пошуках рішення проблемної ситуації. Основне 

завдання психологічного консультування  допомогти клієнтові подивитися 

на свої проблеми з боку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної 

ситуації. При плануванні консультаційної роботи варто враховувати вік 

дитини : найефективнішою є робота з дітьми підліткового і юнацького віку, а 

також з педагогами і батьками. У організації консультаційної роботи доцільно 

керуватися наступними принципами психологічного консультування : 

1. Принцип добровільності. Клієнт усвідомлює наявність проблеми, 

прагне її вирішити і вірить, що йому в цьому допоможе психолог. 

2. Принцип діалогічного характеру взаємодії. Консультування проходить 

у формі діалогу. Тільки присутність значущого іншого в сакраментальному 

діалозі особи з життям може стати відправною точкою для подальшого 

розвитку. Можливості для цього відкриваються завдяки діалогу і процесу 

віддзеркалення. 

3. Принцип орієнтації на норми і цінності клієнта. Консультант не 

займається вихованням, не насаджує свої цінності, не критикує. 

4. Принцип конфіденційності. Інформація, отримана під час 

консультації, не може бути розголошена без згоди клієнта, в виконанні 

індивідуального завдання практики ім'я клієнта кодується. Психолог також не 

має права отримувати додаткову інформацію про клієнта без його відома. 
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5. Принцип розмежування особистих і професійних стосунків. Під час 

консультаційного процесу встановлюються стосунки виключно "консультант-

клієнт", навіть за умови особистого знайомства за межами консультаційного 

процесу. 

6. Принцип безумовного прийняття. Кожна людина є безумовною 

цінністю і заслуговує на увагу і пошану до себе. Цей принцип передбачає 

уміння консультанта концентруватися на позитивних моментах досвіду 

клієнта, сприймати людину таким, яким він є; бути конгруентним, тобто 

послідовним в самовираженні і використанні своїх почуттів (згода з самим 

собою і з іншими); бути автентичним, до усього підходити чесно і не ховатися 

"за фасад"; проявляти емпатію  відчувати людину, розуміти його думки і 

почуття, уміти продемонструвати це; уміти випромінювати теплоту, щирість і 

безпосередність. 

7. Принцип відповідальності. Кожна людина потенційно готова 

відповідати за себе. Ніхто не в силах допомогти іншому психологічно, адже це 

зміни у внутрішньому просторі особи. Тільки у найбільш серйозних випадках 

консультантові варто тимчасово узяти на себе частину відповідальності за 

порятунок клієнта, для того, щоб допомогти йому повною мірою усвідомити 

свою відповідальність. 

8. Принцип технічної психологічної допомоги, тобто трактування 

психологічної проблематики як психотехнічною по предмету і методу. 

Ефективна терапія вимагає відповідної, правильно використаної техніки, 

застосованої в контексті довірливих стосунків. 

9. Принцип системності, який полягає в системному аналізі якого-

небудь явища і в системному підході до якого-небудь симптому в усіх 

просторах : через тіло, душу і духовне життя особи. 

10. Принцип позитивного переосмислення того, що відбувається, і 

активізація гуманістичних цінностей. В процесі позитивного переосмислення 

сприймається усе (і позитивне, і негативне), тобто існує те, що існує, і саме 

воно з яких-небудь причин доцільно, своєчасно і необхідно. 
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11.Принцип компетентності. Правило: "Не зашкодь". Консультант має 

право братися за рішення тільки тих завдань, в яких він компетентний, і 

використовувати тільки ті методики і техніку, яка відповідає вимогам 

професіоналізму і адекватності. Організація роботи консультанта має бути 

такою, щоб ні її процес, ні її результат не зашкодили здоров'ю, стану і 

положенню людини. 

Дотримання основних принципів є головною умовою успішної 

організації і ведення консультаційного процесу. Консультування, 

передумовою якого є скарги   педагогів   і   батьків   на   поведінку   дитини,   

його насильницьке приведення до психолога, а також розголошування 

інформації, отриманої під час консультації, не лише неефективно, але і 

суперечить основним принципам "Конвенції ООН про права дитини" і 

"Етичному кодексу психолога". 

Специфіка надання консультаційної допомоги полягає в тому, що 

психолог-консультант працює не з ситуацією або з її трансформацією, а з 

переживаннями, з системою цінностей, стосунків і станів людини. 

Можливі етапи психологічного консультування : 

1. Привіт! 

2. У чому проблема? 

3. Чого ви хочете досягти? 

4. Що ще ми можемо зробити для вирішення цієї ситуації? 

5. Ви це робитимете? 

Корекційно - реабілітаційний напрям роботи практиканта. Корекція 

(з латів.) - часткове виправлення або зміна. Під психологічною корекцією 

мають на увазі деяку форму "психолого - педагогічної діяльності, спрямовану 

на виправлення таких особливостей психічного розвитку, які не відповідають 

гіпотетичній оптимальній моделі нормального розвитку" [18]. Психокорекція 

не націлена на зміну поглядів, внутрішнього світу особи і може здійснюватися 

у тому випадку, коли клієнт не усвідомлює своїх проблем і психологічного 

змісту коректувальних вправ. Це напрям роботи психолога застосовується для 
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виправлення недоліків пізнавальної і емоційно-вольової сфери, 

інтелектуального і особистісного розвитку. 

На підставі психологічного діагнозу складається програма 

коректувальної роботи, складовими частинами якої є : 

1. Мета. 

2. Напрям корекції. 

3. Психологічні механізми допомоги. 

4. Приблизна кількість занять, їх частота і тривалість. 

5. Перелік використовуваних методів і прийомів. 

6. Форма занять (індивідуальна і групова). 

 Психокорекційні заняття проводяться по заздалегідь складеному 

конспекту (сценарію), в якому підібрані завдання, спрямовані на реалізацію 

усіх вказаних в програмі напрямів. Після заняття практикант аналізує його 

успішність і складає конспект наступного заняття. Вибір форми 

психокорекційної роботи обумовлено метою. Так, наприклад, якщо об'єктом 

психокорекційного впливу виступають навички спілкування з однолітками, то 

найбільш ефективною буде групова форма роботи. Корекцію ж недоліків 

пізнавальних процесів доцільніше проводити індивідуально. Кількість учнів в 

коректувальній групі не повинно перевищувати 5 чоловік. За таких умов 

практикант може усвідомлювати усе, що відбувається в психіці кожної дитини 

(на відміну від роботи тренингової групи, де працює 7-12 чоловік). 

Основні принципи коректувальної роботи. 

1. Єдність діагностики і корекції. 

2. Спрямованість роботи зверху "вниз" (розвиток вищих психічних 

функцій, за рахунок якого розвиватимуться елементарні психічні процеси). 

3. Принцип нормативності (орієнтація на еталон розвитку на певному 

віковому етапі). 

4. Робота в зоні найближчого розвитку дитини (по Л. С. Виготському). 

5. Випереджаючий характер (активне формування того, що планується 

досягти в найближчій перспективі). 
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6. Принцип послідовності (кожне заняття містить ті завдання для 

самостійного виконання, які на попередньому виконувалися за допомогою 

практиканта-психолога). 

7. Облік індивідуально-психологічних особливостей дитини, його 

інтересів, здібностей, якостей характеру [18]. 

Методи психокорекції: ігро-терапія, арт-терапія, психогімнастика, 

дидактичні і рухливі ігри. 

Профілактичний (превентивний) напрям роботи. Реалізація 

превентивного напряму діяльності психологічної служби передбачає роботу 

по попередженню несприятливих умов в розвитку особистості, групи. 

Специфіка превентивної роботи полягає в тому, що вона починається тоді, 

коли ще немає особливих проблем в розвитку дитини     або     колективу.  

Психолог, вивчаючи умови індивідуального розвитку особистості, соціально-

психологічні зміни в житті мікро- і макросоціумі, прогнозує можливість появи 

тих або інших ускладнень і проводить попереджувальну роботу. 

Превентивний напрям передбачає:  

1. Створення таких умов навчання і виховання, які б сприяли особовому 

розвитку дитини. Особлива увага приділяється початковому і перехідним 

етапам в шкільному житті (перший, п'ятий, дев'ятий і випускні класи). 

Виявляється допомога педагогам і батькам в успішній адаптації дитини до 

змін в соціальній ситуації, створенні сприятливого психологічного клімату в 

дитячому, педагогічному колективі і в сім'ї. 

2. Роботу з дітьми "групи ризику", які схильні до дезадаптивної поведінки. 

Створення умов, які б зменшили б вірогідність виникнення у них відхилень в 

розвитку. У "групу ризику" можуть потрапити діти, які не готові до шкільного 

навчання, з розладами вищої нервової діяльності і ті, які перенесли 

психологічні травми. 

3. Роботу з педагогічним колективом по профілактиці несприятливого 

психологічного клімату, перевтоми і стресів, синдрому професійного 
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згорання. У рамках превентивного напряму передбачено консультування з 

батьками і вчителями, тренінги, релаксаційна техніка [55]. 

Важливість психологічної освіти полягає в тому, що воно спрямоване 

на розширення меж представлень особи про власне "Я", про систему взаємин 

"людина - людина", "людина - суспільство", "людина - світ". Просвітницький 

напрям охоплює роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу : 

учнями, батьками, педагогами, адміністрацією закладу. 

Форми роботи психологічної служби у напрямі психологічної освіти: 

1) Бесіди (тематика пропонується психологом або визначається виходячи із 

запиту) з дітьми, педагогами, батьками. 

2) Виступи на засіданнях психолого-педагогічних семінарів. 

3) Виступи, доповіді на засіданнях педагогічних рад. 

4) Виступи, доповіді на батьківських зборах. 

5) Виступи на психолого - педагогічних консиліумах. 

6) Інформаційне забезпечення роботи "Школи для батьків", "Батьківського 

лекторію".  

7) Оформлення "Куточка психолога", періодичне оновлення інформації на нім. 

Для виконання профілактично-просвітницької роботи студент-

практикант повинен скласти плани - конспекти занять або виховних закладів, 

та провести їх згідно плану. При цьому він повинен враховувати вимоги до 

сучасного уроку.  

Таблиця 2.5. 

Вимоги до сучасного уроку 

Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

Захоплення плануванням окремого 

уроку без достатнього зв'язку з 

іншими, слабе знання типології уроків; 

а тому їх одноманітність; недооцінка 

особливостей кожного уроку; 

Точне і творче виконання програмно-

методичних вимог до уроку; грамотне 

визначення типу уроку, його місця в 

темі, розділі курсу в системі 

усередині-курсових зв'язків, 
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Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

протиставлення творчості і програмно-

методичних вимог. 

бачення особливостей кожного 

уроку. 

Слабке знання особи школяра і 

класних груп і, як наслідок, цього: 

неможливість спиратися на 

особливості учнів, необґрунтованість 

диференціації в навчанні, відсутність 

спрямованої роботи по ліквідації 

пропусків в знаннях. 

Облік реальних навчальних 

можливостей учнів різного віку, рівня 

їх вихованості і розвитку, рівня 

сформованості класного колективу; 

облік інтересів, схильностей, потреб і 

запитів учнів; цілеспрямована 

ліквідація пропусків в знаннях. 

Недооцінка спеціального 

продумування завдань уроку. 

Продумування і рішення в єдності 

завдань освіти (формування знань, 

спеціальних і загально навчальних 

умінь і навичок, пізнавальних 

здібностей, готовності до самоосвіти), 

виховання (формування світогляду, 

досвіду правильної поведінки і 

спілкування, готовності до 

самовиховання) і психічного розвитку 

інтелекту, уваги, сприйняття, пам'яті, 

мислення, уяви, мови, емоційно-

вольової сфери) школярів; виділення 

найважливіших домінуючих завдань 

уроку, їх конкретизація з 

урахуванням особливостей і 

можливостей класного колективу. 

Шаблонна структура уроку 

(комбінований урок при одному і тому 

ж наборі структурних частин), 

Вибір структури і темпу проведення 

уроку, що забезпечують успішне 

рішення поставлених завдань і 
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Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

прагнення до більшого накопичування 

оцінок і, як наслідок - перебільшення 

ролі опитування. 

раціональне використовування часу 

уроку. 

 

Недостатня увага до застосування 

знань, відірваність теоретичних знань 

від їх використання. 

 

Забезпечення практичної і 

профорієнтацією спрямованості 

навчального процесу, створення 

реальних можливостей застосування 

школярами отриманих знань, умінь. 

Обмеженість арсеналу вибору методів 

навчання, одностороннє захоплення 

одними методами в збиток іншим або 

ж прагнення до різноманітності 

використовуваних методів заради 

самого різноманіття. 

 

Розширення арсеналу вибору методів 

переважно за рахунок активних, 

інтенсивних; використання на уроці 

оптимального поєднання словесних, 

наочних і практичних, 

репродуктивних і проблемно-

пошукових методів навчання, методів 

роботи під безпосереднім 

керівництвом вчителя і самостійної 

роботи школярів, методів 

стимулювання у учнів пізнавального 

відношення до  вчення, почуття 

обов'язку, відповідальності, 

дисципліни і інших цінних мотивів 

навчання. 

Слабкий розвиток групових і 

індивідуальних форм навчання, 

захоплення фронтальними формами 

навіть у тому випадку, коли вони не 

ефективні. 

Здійснення на основі діагностики 

реальних навчальних можливостей 

диференційованого підходу до учнів з 

акцентом на застосування заходів 

диференційованої допомоги 
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Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

 школярам з різним рівнем підготовки 

по предмету і відношення до вчення. 

Односторонній підхід до 

диференціації навчання 

(диференціація об'єму і міри 

складності учбового матеріалу). 

 

Формування у усіх учнів 

усвідомленого і активного 

відношення до своєї навчальної 

діяльності, навичок раціональної 

організації учбової праці; 

використання виховних і 

розвиваючих можливостей добре 

організованого навчання на уроці, 

контролю і оцінки знань, їх 

старанності. 

Пасивна позиція частини школярів в 

навчальному процесі: не системність у 

формуванні навичок раціональної 

організації учбової праці. 

Спілкування з учнями на основі 

співпраці, опора в роботі на класний 

колектив, прагнення дієвого 

виховного впливу особи самого 

учителя. 

Слабкий облік особового чинника і 

сприятливих взаємин учителя і учнях в 

підвищенні якості навчання. 

 

Доцільне, раціональне і комплексне 

використання різних засобів навчання 

(підручників, наочних посібників, 

ТЗН, засобів інформації і ЕОМ і так 

далі). 

Недооцінка гігієнічних і естетичних 

умов навчання. 

 

Визначення змісту і об'єму домашніх 

завдань з урахуванням часу, що має, 

без перевантаження учнів, при 

необхідності коментування сенсу і 

раціональної методики виконання 

завдання; прагнення до того, щоб 
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Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

навчання здійснювалось на уроці, а 

об'єм домашньої роботи по 

можливості скорочувався. 

Нераціональне використування часу 

на уроці, відсутність установки на 

умову головного і як наслідок − 

перевантаження учнів домашніми 

завданнями, що не розвивають 

пізнавальну активність і творчість, 

слабка, диференціація завдань, 

відсутність необхідних пояснень по їх 

виконанню. 

Чітке наслідування задуму плану 

уроку і одночасна готовність гнучко 

перебудовувати його хід при зміні 

навчальних ситуацій, переходити до 

реалізації запасних методичних 

варіантів. 

 

Прагнення за всяку ціну виконати 

намічений план повністю, незалежно 

від тих, що виникли на уроці обставин, 

і як наслідок цього − формалізм, 

слабкий облік реальної обстановки. 

Спілкування з учнями на основі 

співпраці, опора в роботі на класний 

колектив, прагнення добиватися 

дієвого виховного впливу особи 

самого учителя. 

Слабкий облік особистісного чинника 

і сприятливих взаємин учителя і учнях 

в підвищенні якості навчання. 

 

Доцільне, раціональне і комплексне 

використання різних засобів навчання 

(підручників, наочних посібників, 

ТЗН, засобів інформації і ЕОМ і так 

далі). 

Гіпертрофоване застосування тих або 

інших засобів навчання, не їх 

комплексне і не доцільне 

використання. 

Вдосконалення сприятливих для 

роботи на уроки гігієнічних і 

естетичних умов. 

Нераціональне використання часу на 

уроці, відсутність настанови на умову 

Епізодичний характер самоаналізу, 

його спрощений характер без 
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Недоліки практики уроку, що 

склалися в школі 

Вимоги до сучасного уроку 

головного і як наслідок - 

перевантаження учнів домашніми 

завданнями, що не розвивають 

пізнавальну активність і творчість, 

слабка диференціація завдань, 

відсутність пояснень по їх виконанню. 

виявлення причин поганого засвоєння 

матеріалу. 

 

Прагнення за всяку ціну виконати 

намічений план повністю, незалежно 

від виниклих на уроці обставин, і як 

наслідок цього - формалізм, слабкий 

облік реальної обстановки. 

Виявлення в ході самоаналізу 

отриманих на уроці (і в системі 

уроку) результатів освіти, виховання і 

розвитку школярів, порівняння їх з 

поставленими педагогічними 

задачами, визначення найважливіших 

причин недоліків і успіхів; облік 

результатів самоанализу при 

плануванні наступних уроків. 

 

При виконанні профілактично-просвітницької роботи студент - 

практикант  може використовувати наступні схеми. 

Схема 2.1. 

Зразкова схема конспекту уроку 

- Назва предмета. 

- Клас, школа. 

- Ф.І.Б. учителі. 

- Тема уроку. 

- Цілі уроку : освітні, виховні, розвивальні. 

- Устаткування уроку (розміщення записів, наочних посібників, зміна їх 

упродовж уроку). 

- Література. 
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- План уроку. 

- Конспект з виділенням структурних частин уроку. 

Схема 2.2. 

Зразкова схема конспекту позакласного заняття 

1. Тема позакласного виховного заняття. 

2. Виховно-освітні завдання цього виду занять з учнями. 

3. План проведення виховного заняття. 

4. Конспект заняття (розкрити зміст заняття відповідно до плану його 

проведення). 

5. Використовувана наочність і ТЗН. 

6. Список використовуваної літератури. 

 Прогностична і методична робота психолога в школі має на увазі 

планування навчально-виховного процесу психологом, обґрунтування 

психологічною складовою педагогічної дії на особу, аналіз освітнього 

середовища, надання методичної допомоги колегам. Для освоєння елементів 

цього виду діяльності практикантові необхідно, по-перше, здійснити 

відвідування уроків вчителів - предметників, проведення психолого- 

педагогічного спостереження занять :   за ходом заняття, за діяльністю учителя 

(викладача), за діяльністю учнів. 

Доктор психологічних наук Н. Побірченко виділяє наступні психолого-

педагогічні підходи до аналізу уроку, зіставляючи фактори уроку з кванті- 

лями їх спостереження. Вказана такі фактори уроку: 

1) Організація уваги учнів  об'єкти зосередженості; поведінка учнів під час 

сприйняття нових знань, поведінка й мова вчителя під час повідомлення й 

під час закріплення нових знань, вияви колективної уваги, методи роботи 

вчителя, що спрямовані на розвиток уваги. 

2) Розвиток сенсорно-перцептивної діяльності учнів – формування 

навчального завдання й додаткових завдань уроку; мотивація та її 

симулювання; зв'язок із набутим досвідом, врахування особистісно- 
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значущих інтересів; вербальні й невербальні засоби викладу матеріалу, 

запитання вчителя. 

3) Навчання учнів прийомам запам'ятуваня – наявність установки на 

запам'ятуваня, врахування середніх показників у запам'ятувані, 

індивідуальних типів і відмінностей у запам'ятувані, наявність змішаних 

типів пам'яті, ефекту початку та кінця запам'ятуваня; організація 

матеріалу для заучування та повторення. 

4) Активізація культури мислення – прийоми постановки вчителем мети і 

прийняття її учнями; прийоми логічного опрацювання навчального 

матеріалу; наліз учнями своєї роботи й роботи інших учнів; виділення 

головного; зв'язок між вивченим матеріалом і особистим досвідом; 

критерії пояснень вчителя; відповідність вимог реальним можливостям 

учнів; врахування індивідуальних розумових здібностей: самостійності, 

глибини, швидкості, критичності, гнучкості; прийоми самоконтролю, 

формування понять. 

5) Навчання учнів створювати образи – факти поєднання позитивних емоцій 

і приємних переживань з уявленням обов'язкових дій, які виконуються 

під час уроку; варіанти дублювання вчителем основної інформації, яку 

потрібно засвоїти (малюнки, схеми, звуки, фотографії тощо); кількість 

порівнянь, що використана учнями у відповідях вчителю; прийоми 

формування образів уяви; способи подання вчителем навчального 

матеріалу, окремих фактів, понять. 

6) Уважність до учнів у поведінці вчителя – ситуації уроку, у яких 

виявляється уважність до учнів (за К. К.Ушинським); виявлення того, чи 

вчитель здатен тримати увесь клас під контролем; терпимість до невдач і 

труднощів учня; реакція на успіх учня на уроці; вияви ентузіазму, емпатії; 

ознаки задоволення роботою учнів; популяризація окремих успіхів учнів 

в опануванні знань; самопочуття вчителя, його витримка [55].  

В ході  практики основним методом психолого - педагогічного 

дослідження являється цілеспрямоване спостереження. 
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Цілеспрямоване спостереження дає багатий матеріал для наступного 

аналізу побаченого. Аналізуючи урок по вказаних напрямах, студент акцентує 

увагу на наступних чинниках: 

Перший напрям (спостереження за ходом уроку) 

- Визначення навчального завдання (яка навичка відпрацьовується на 

уроці); 

- Виявлення відповідності навчального завдання темі уроку; 

- Ефективність реалізації завдання через формування умінь, обумовлених 

цілями уроку (повчальною, розвиваючою, виховуючою); 

- Визначення 4 основних етапів уроку (підготовка до теми, вступ в тему, 

розкриття теми, закріплення теми); 

- Аналіз організації уроку (санітарно-гігієнічні вимоги, структура уроку, 

розподіл часу, дисципліна); 

- Реалізація принципів розвиваючого навчання (усвідомлення 

навчального процесу учнями, робота в зоні найближчого розвитку, прагнення 

будити в дітях бажання навчитися чомусь новому, робота по розвитку вищих 

психічних функцій, здійснення індивідуального підходу); 

- Аналіз методичної сторони уроку (принципи, форми, прийоми і методи 

роботи). 

  Другий напрям (спостереження за діяльністю вчителя) 

- Уміння володіти класом, ставити і вирішувати педагогічну задачу, 

організовуючи педагогічну працю як співпрацю і взаємодію; 

- Здатність організувати навчальний матеріал як систему пізнавальних 

завдань, здійснюючи між предметні зв'язки; 

- Орієнтація на дитину, на його індивідуальні особливості; 

- Методичні уміння; 

- Дотримання дидактичних принципів (наочність, доступність, 

системність, послідовність, відповідність зросту); 

- Чіткість системи вимог; 
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- Об'єктивність оцінювання (оцінювання по вертикалі). Кореляція оцінки і 

відмітки. Наявність розгорнутої оцінки; 

- Педагогічна ерудиція, здатність до імпровізації.  

А також, особові якості: 

- Атракція (соціальна установка на пошану до людини, відношення до 

людини як до самоцінності); 

- Емпатія (уміння співчувати, співпереживати, вживатися в переживання 

іншої людини); 

- Рефлексія (здатність до об'єктивної відстороненої самооцінки); 

- Креативність (здатність до творчості); 

- Екстраверсія (товариськість, орієнтація на взаємодію); 

- Емоційна урівноваженість (упевненість в собі, оптимізм, життєрадісність); 

- Особиста культура, такт. 

Третій напрям (спостереження за діяльністю учнів) 

- Контакт з вчителем; 

- Активність учнів в різних видах діяльності; 

- Залученість до уроку, зацікавленість; 

- Дисциплінованість; 

- Відношення школярів до вчителя; 

- Міра сформованості навчальних навичок; 

- Мотивація навчальної діяльності; 

- Працездатність; 

- Коливання інтересу; 

- Коливання уваги; 

- Самоконтроль, довільність; 

- Особливості емоційної сфери (характер емоційної реакції на педагогічні 

дії, міру емоційної збудливості); 

- Вольові особливості (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, 

рішучість).  
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По-друге, практикант повинен виконати складання методико - психолого 

- педагогічного аналізу уроку, виховного закладу. Вони можуть здійснюватись 

за наступних схем (див. схеми 2.3. -  2.5.). 

По-третє, скласти конспект бесіди профорієнтації для випускників 

загальноосвітньої школи III ступеня і по ньому провести позакласний захід. 

Схема 2.3. 

Зразкова схема аналізу уроку 

Загальні відомості про урок: дата, клас, предмет.  

1. Устаткування і ТЗН. 

2.Початок уроку. Підготовленість класу до уроку. Уміння учителя 

мобілізувати увагу учнів на навчальну роботу, створення робочої обстановки в 

класі. 

3. Тема і основні цілі уроку. Освітня, розвиваюча і виховна меті уроку. Місце 

цього уроку в системі уроків по темі, зв'язок з попередньому матеріалом. 

4. Організація уроку : тип уроку; структура уроку, його окремі елементи, їх 

послідовність і дозування в часі, відповідність побудови уроку його змісту і 

поставленій меті; види навчальної діяльності; поєднання фронтальної, 

групової і індивідуальної роботи на уроці; щільність уроку, раціональне 

використання часу. 

5. Зміст уроку :  наукова правильність освітлення матеріалу на уроці, його 

відповідність віковим можливостям учнів; виховна спрямованість уроку; 

правильність підбору вчителем матеріалу для уроків: для опитування, 

закріплення, пояснення, тренування, самостійної роботи, практичних і 

лабораторних робіт, для повторення, роз'яснення домашньої роботи т.п.; 

відповідність змісту уроку вимогам програми; зв'язок теорії з практикою: 

розкриття учителем практичної значущості знань, навчання учнів 

застосуванню своїх знань з практики, використання місцевого матеріалу і його 

доступність; зв'язок матеріалу, що вивчається, з раніше пройденим, прийоми 

повторення пройденого; між предметні зв'язки; використання життєвого 



 58

досвіду учнів з метою розвитку у них пізнавальній активності і самостійності; 

якість знань учнів, їх умінь і навичок. 

6 Методика проведення уроку : устаткування уроку, використання 

наочних посібників, дидактичного матеріалу на усіх етапах уроку; 

відповідність методів і прийомів освітнім, виховним і розвиваючим завданням 

уроку, їх оптимальне поєднання; відповідність методів змісту уроку, віку і 

рівню підготовки учнів, ефективність вживаних методів і прийомів; 

постановка учителем перед учнями цілі уроку і підведення підсумків; робота з 

тими, що відстають і не встигають на уроці; правильність оцінки учителем 

знань і діяльності учнів, педагогічне значення оцінок, що виставляються, їх 

ефективність і об'єктивність; дотримання на уроці єдиних вимог до учнів. 

7. Організація пізнавальної діяльності учнів : роль, місце і характер 

самостійної роботи учнів на уроці; місце учня і наочність засобів; місце, 

форма, послідовність питань і завдань, формулювання проблемних питань. 

8. Психологічні основи уроку : розвиток і підтримка уваги; розвиток пам'яті, 

мислення, уяви; ритмічність уроку; чергування матеріалу різної міри 

трудності, різноманітність видів учбової діяльності; наявність психологічних 

пауз і розрядки; емоційна атмосфера уроку. 

9. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів на уроці. 

10. Наявність, об'єм, характер домашніх завдань доцільність поставлених  в 

них дидактичних завдань. 

11. Робота і поведінка учнів на уроці : активність класу, якість відповідей 

учнів; зацікавленість дітей матеріалом уроку, відношення до уроку; 

дисциплінованість і організованість учнів; мова учнів, характер питань, що 

ставляться. 

12. Поведінка вчителя на уроці:витримка, зібраність, доброзичливість в 

поводженні з учнями; уміння розподіляти увагу на уроці, прислухатися до рад 

учнів; вимогливість до учнів, використання різноманітних прийомів дії на 

учнях; емоційність; роль вчителя; зовнішній вигляд. 

13. Висновки і додатки.  
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Схема 2.4. 

Самоаналіз уроку 

Клас ______.  

Тема уроку ______________________________________________________.  

Тип уроку і його структура _________________________________________. 

- Яке місце цього уроку в темі? Як цей урок пов'язаний з попереднім, як цей 

урок працює на наступні уроки? 

- Кратка психолого-педагогічна характеристика класу (кількість сильних 

учнів, обдарованих, кількість "проблемних" учнів). 

- Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку? 

- Яка триєдина дидактична мета уроку (її навчальний, розвиваючий і виховний 

аспекти), дати оцінку успішності в досягненні ТДМ уроку, обґрунтувати 

показники реальності уроку. 

- Відбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити 

головний етап і дати його повний аналіз, ґрунтуючись на результатах навчання на 

уроці. 

- Чи раціонально було розподілене час, відведений на усі етапи уроку? Чи 

логічні "зв'язки" між цими етапами? 

- Відбір дидактичних матеріалів, ТЗН, наочних посібників відповідно до цілей. 

- Як організований контроль засвоєння знань, умінь, навичок учнів? На яких 

етапах уроку? У яких формах, і якими методами здійснювався? Як 

організовано регулювання і корекцію знань учнів? 

- Психологічна атмосфера на уроці і спілкування учителя і вчаться. 

- Як ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати усі поставлені 

завдання уроку? Якщо не вдалося, то чому? 

- Визначити перспективи своєї діяльності. 

Схема 2.5. 

Самооцінка якості і ефективності навчального заняття 

Характеристика уроку Бали

1. Мета уроку представлена. 2 
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Характеристика уроку Бали

2.Відповідність змісту учбового матеріалу триєдиній дидактичній меті  2 

3.Відповідність методу навчання :  

а) зміст учбового матеріалу 2 

б) триєдиної дидактичної мети            2 

в) методи індивідуалізації і диференціації навчання                   2 

г) самоконтроль, самостійність роботи 2 

4.Форми пізнавальної діяльності забезпечили:  

а) стиль спілкування педагога 2 

б) активність кожного учня            2 

5. Раціональне використання форм організації уроку 2 

6. Раціональний розподіл часу на уроці 2 

7. Технічне і наочне забезпечення уроку 2 

8. Контроль над виконанням домашнього завдання 2 

9. Раціональні вимоги на уроці 2 

10. Об'єктивність оцінювання рівня досягнень учнів  2 

11. Ефективність уроку :  

а) пізнавальний аспект 2 

б) виховний аспект  2 

в) розвиваючий аспект - 

 34 

 

Бальні оцінки: реалізовано повністю - 2 бали  

                          реалізовано частково - 1 бал 

                          не реалізовано - 0 балів  

Ефективність уроку : Е = 17  х  100 - 50 
                                                           34  
 

17 - сума балів, виставлених експертом;  

34 - максимально можлива сума балів.  
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Якщо "Е" - 85% - відмінний урок; 

          "Е" - від 65 до 85% - добрий урок;  

          "Е" - від 34 до 64% - задовільний урок;  

           "Е" - менше 34% - поганий урок.  

 

Ка(коефіцієнт активності) =  число учнів, залучених до роботи  х  100% 
                                                                 число учнів в класі  

Кс (коефіцієнт самостійності) =  час самостійної роботи   х   100% 
              тривалість уроку 

 

Таким чином,  в даному параграфі методичних рекомендацій надані 

можливі схеми виконання індивідуальних завдань виробничої практики в 

школі, згідно загально запропонованих форм вирішення професійно - 

орієнтованого завдання.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом заліку. 

Диференційна оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які 

характеризують успішність студента. Студент, що не виконав програму 

практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну 

оцінку при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період 

канікул або відраховується з навчального закладу. 

Керівник практики від підприємства записує у щоденнику студента 

відгук з виставленням конкретної оцінки: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»; також відповідну суму балів та оцінку за системою ECTS. Він 

же інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів 

початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, 

їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики 

та з інших питань організації і проведення практики. 
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Підсумки виробничої практики в школі підводяться груповими 

керівниками практики і обговорюються на педагогічній звітній конференції 

(не пізніше 10 днів після закінчення практики). 

Результатом проходження практики є набуття студентами реального 

досвіду практичного застосування отриманих у процесі університетського 

навчання теоретико-методологічних знань щодо організації та здійснення 

основного змісту майбутньої професійної роботи. 

Як результат проходження виробничої практики в школі, студенти 

мають продемонструвати достатній рівень: 

- засвоєння загальних принципів організаційно-методичної діяльності 

психолога системи освіти;  

- опанування навичок проведення аналізу діяльності практичного 

психолога. 

Таким чином, реалізація програми виробничої практики в школі для 

студентів орієнтована не тільки на засвоєння та закріплення необхідної для 

майбутньої професійної діяльності системи знань, а й відпрацювання навичок 

її практичної об`єктивації.  

Виробнича практика в школі забезпечує можливість занурення до 

професії та надає досвід практичного застосування психологічних методів і 

знань у самостійній професійній діяльності майбутніх фахівців. 
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ДОДАТОК А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В. І. Вернадського 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ  ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ШКОЛІ 

з « __ » _______________ по « __ » _______________ 

студента _____ курсу _____ групи ____________ форми навчання 

спеціальності 6.030102 «Психологія» 

__________________________________________ 

прізвище, ініціали 

на посаді_______________________________ 

в__________________________________________ 
назва установи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« __ »_______________ 201__  р.     __________________________________ 
      підпис, прізвище та ініціали студента 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту України 
29 березня 2012 року № 384 
 
 
Форма № Н-7.03 

 
 
 

(повне найменування вищого навчального закладу) 
 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 
 

______________________________________________________________ 
(від і назва практики) 

студента _______________________________________________________  
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення _____________________________________ 
 

Кафедра, ціклова комісія __________________________________________ 
 

освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________ 
 

напрям підготовки ________________________________________________ 
 

спеціальність ____________________________________________________ 
 
_____________ курс, група ____________, форма навчання ____________ 
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2 

 
 
 
 
Студент ________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
 

Прибув на підприємство, організацію, установу 
 
 
Печатка 
Підприємства, організації, установи                                   «_____» __________________ 20 ___ р 
 

 ______________________     _____________________________________ 
     (підпис)                                          (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 
 
 
 
 
 

Вибув з підприємства, організації, установи 
 
 
Печатка 
Підприємства, організації, установи                                   «_____» __________________ 20 ___ р 
 

 ______________________     _____________________________________ 
     (підпис)                                          (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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3 
 

Календарний графік проходження практики 
 

Тижні проходження практики № 
п/п 

 
Назви робот 1 2 3 4 5 6 

Відмітка 
про 

виконання
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Керівник практики: 
від вищого навчального закладу ___________________________________ 
                                                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали)                 
 

від підприємства, організації, установи ________________________________ 
                                                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали)                 
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4 – 5 

Робочі записи під час практики 
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6 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
 

(назва підприємства, організації, установи) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  
______________________________________________________________ 

(підпис)    (прізвище та ініціали) 
 

Печатка 
Підприємства, організації, установи                                   «_____» __________________ 20 _____ р. 
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7 
 

Відгук осіб, які перевірили проходження практики 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу 

про проходження практики 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Дата складання заліку  «_____» __________________________ 20 ___ р. 
Оцінка: 
за національною шкалою _______________________________________ 

(словами) 

кількість балів ________________________________________________ 
(цифрами і словами) 

за шкалою ECTS _______________________________________________ 
 
Керівник практики 
від вищого навчального закладу ___________________________________ 
                                                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали)                 
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ЗМІСТ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ШКОЛІ 
 

ЗМІСТ (ПРИКЛАД СТРУКТУРИ) 
 

Щоденник практиканта (заповнюється щодня, де відображаються мета, 

задачі, які ставить перед собою практикант на вказаний день, робиться аналіз 

виконаної діяльності). 

Загальний звіт практиканта. 

Індивідуальне завдання 1. Опис психологічної служби бази практики, 

в межах роботи якої здійснюється робота 

Індивідуальне завдання 2 , 3 або 4 (за діагностично−консультативним 

та корекційно−реабілітаційним напрямами роботи) 

1. Аналіз запиту на діагностично−консультативну роботу з протоколами 

консультації 

2. Опис використаних психодіагностичних методик. 

3. Психологічний аналіз первинної та повторної діагностики (для ДФН).  

4. Висновок за даними експериментально-психологічного дослідження. 

5. Рекомендації з психологічної допомоги, наприклад програма 

психологічної допомоги. 

Індивідуальне завдання 5 (за профілактично−просвітницьким 

напрямом роботи) 

1. Матеріали просвітницької роботи. 

2. Матеріали прогностичної роботи. 

Індивідуальне завдання 6 (за прогностичним напрямом роботи) 

1.       Матеріали просвітницької роботи.  

2.      Самоаналіз виконання завдань практики. 
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БЛАНКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГА* 

 
ГРАФИК РОБОТИ 

Директор ____________ (Затверджено)  
Назва навчального закладу ___________ 
______________________ (підпис, ПІБ) 
Практичного психолога _____________(назва навчального закладу) 
______________________ (ПІБ) 

День тижня Інтервали робочого часу 
с ____ годин            по _____ годин 

Вид роботи 
 

 
 
Понеділок 
Вівторок 
Середа 
Четвер 
П'ятниця 
Субота 

 Робота з учнями 
Консультації 
пед. працівників 
Консультації батьків 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                    ПОГОДЖЕНО 
Директор навчального закладу                                                         Завідувач міського центру 

практичної психології
ПЛАН РОБОТИ 

практичного психолога (соціального педагога) 
(назва навчального закладу) 

______________ ПІБ 
на 201__ - 201__ навчальний рік 

№ Напрям Зміст роботи Термін 
1. Психодіагностична робота   
2. Консультаційна робота   
3. Корекційно-відновлювальна та 

розвивальна робота 
  

4. Психологічна просвіта   
5. Навчальна діяльність   
6. Організаційно-методична робота   
7. Зв'язки з громадськістю   
 

РОЗДІЛ  
щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога) 

Дата Кількість 
годин 

Вид роботи Кратки зміст 
роботи 

З кім 
проводилося 

Кількість 
осіб 

      
 

КАРТА 
психічного стану __________ класу (1-5 класи) 

ПІБ дитини Адаптація Соціальний стан Самооцінка Емоційна напруга Різне 
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ПРОТОКОЛИ 

індивідуальних консультацій практичного психолога (соціального педагога) 
№ Дата 

проведення 
Проблема звернення Кратки записи змісту 

консультації 
    
 
 

ЖУРНАЛ 
психологічного аналізу уроків (занять) 

практичного психолога (соціального педагога) 
Дата спостереження ____________, клас (група) _________________________
Учитель (вихователь) ____________________________________________ 
Хід заняття чи навчально-виховного 

заходу 
Аналіз спостережень 

1. Навчальна діяльність та емоційний стан дітей 
  

2. Структура та динаміка заняття 
  

3. Аналіз діяльності вчителя 
  
Висновки та рекомендації 
 
 
 

* Бланки документації взято з ПСИХОЛОГ / погод. Українським науково-методичним 
центром психології та соціальної роботи – Режим доступу : psiholog@1veresnya.com.ua 
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ДОДАТОК Б 
Перелік 1. 

Нормативно-правові документи, листи Міністерства освіти і науки, 
молоді і спорту України 

1. Положення про психологічну службу системи освіти і науки України, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р.               
за № 687/16703 ; Наказ МОН України 02.07.2009  № 616  

2. Типове положення про центри практичної психології І Соціальної роботи, 
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14 08.2000 р. 
№ 385;  

3. «Положення про експертизу  психологічного і соціологічного 
інструментарію, що застосовується в навчальних закладах міністерства 
освіти і науки України», затверджене наказом міністерства освіти і науки 
України від 20.04 2001 р. № 330: 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439 „Про 
внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти 
України”, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 09.07.2001р. за № 
570/5761; 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України та АПН  України від 15.08.2001 
р. № 592\33 „Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі  
освіти  України”; 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. № 691 „Про 
затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, 
загальноосвітніх та інших навчальних закладів ”; 

7. Лист Міністерства освіти  і науки України від 12.04.2000 р. №1 \9-100 
про зупинення процесу скорочення посад практичних психологів 
(соціальних педагогів) у дошкільних та інших типах загальноосвітніх та 
інших закладах системи загальної середньої освіти; 

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1,9-352 
про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок 
психологічної служби системи освіти  України; 

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2001р. №1\9-193 
щодо зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної 
роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти; 

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2002 р. №1\9-388 про 
проведення атестації практичних психологів (соціальних педагогів) 
загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і 
соціальної роботи ; 

11. Постанова КМ України від 26 вересня 2002 р. № 1436 „Про внесення 
змін і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, 
робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”; 

12. Накази МОН України: 
- Про Концепцію в галузі освіти щодо профілактики залучення незаконних 
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форм праці від 28.12.2002 р. №762; 
- Про проведення атестації керівників та методистів-психологів центрів 

практичної психології і соціальної роботи від 19.1 1.2002р. № 661; 
- Про підпорядкування центральної психолого-медико-педагогічної 

консультації від 26.11.2002р. № 673\79; 
- Про розширення мережі експериментальних загальноосвітніх 

навчальних закладів за темою „Психолого-педагогічне проектування 
соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і професіонально-
технічних навчальних закладів”” від 19.1 1.2002 р. № 662. 

13. Методичні рекомендації МОН, МС України: 
- „Про особливості діяльності психологічної служби системи остити України в 

2002-2003 навчальному році” від 08.08.2008 р. №1 9-365; 
- „Про   введення   ставок   практичних   психологів   (соціальних педагогів)   в   

дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи  
освіти”’ від 28.03.2002 р. №1 .9-159; 

- „Реформування змісту освіти як умова профілактики залучення дітей до 
незаконних форм праці”, затверджені наказом МОН України від 28.12.2002 
р. №762. 

14. Постанова КМ України від 11 липня 2001 року „Про програму 
профілактики ВІЛ / СНІДу ”. 

15. Національні програми „Репродуктивне здоров'я”, „Програма боротьби п 
захворюваннями на туберкульоз ”. 

16. Постанова КМ України „Про національний план щодо поліпшення 
становища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у 
суспільстві ’. 

17. Накази МОН України: 
- №295 від 10.05.02 „Про затвердження заходів МОН на виконання 

державної програми „Онкологія”: 
- №148 від 27.02.02. „Про підвищення рівня профілактичної роботи серед 

дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних 
засобів і психотропних речовин”; 

- №397 від 11.07.02 „Про заходи МОН щодо реалізації постанови КМУ від 
05.06.02 №766 „Про затвердження Комплексної програми протидії торгівлі 
людьми ”; 

- №157,281 від 12.06.02 „Про подальший розвиток Міжнародного проекту 
„Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні”; 

- №651 від 14.11.02 „Про виконання постанови КМ України від 24 жовтня 
2002р. №1566 „Про затвердження програми імунопрофілактики населення 
”; 

- №315 від 30.05.02 „Про затвердження заходів МОН України на 
виконання Указу Президента України від 15.03.2002 № 258 „Про додаткові 
заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження 
здорового способу життя ”: 
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- №445 від 05.08.02 „Про впровадження Комплексної програми формування 
навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом 
„Діалог”)”; 

18. Закон України „Об освіті”. 
19. Закон України „Про середню освіту”. 

 
Таблиця 1. 

Інформація про тих, що курирують роботу психолога установах і 
організаціях, фахівцях-суміжниках 

№ 
п/п 

Назви організацій, центрів  
Контактні 
телефони  

1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
АРК  

8-0652- 27-52-32 

2 Український науково-методичний центр  
практичної  психології  і соціальної роботи (м. 
Київ)  

8-044-246-54-59 

3 Навчально-методична лабораторія  практичної 
психології і соціальної роботи КРІППО 

8-0652-27-44-18 
27-45-15 

4 Центр профорієнтації  населення 8-0652-29-22-10 
5 Республіканський центр зайнятості 8 – 0652 –29–76 – 20 
6 Республіканська психолого-медико-педагогична 

консультація 
8 – 0652 – 27–63–32 

7 Кримський   Республіканський   центр  
соціальних служб сім'ї, дітей та молоді  

8 – 0652 –27–20–70 

8 Кримський дитячий фонд 8-0652-27-33-77 

9 Республіканський підлітковий нарколог 8-0652-27-91 -58 

10 Республіканський підлітковий гінеколог  8 – 0652 – 29–76 -20 
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ДОДАТОК В 

Зразок виконання індивідуального завдання з діагностично-
консультативного напряму роботи * 

Клієнтський запит 
 
Ви працюєте психологом у ЗОШ. Батьки учениці 7-го класу Оксана В. звернулись до Вас по 
допомогу: «Наша донька - дуже відповідальна дівчинка. Нещодавно вона пережила важку 
операцію, дуже відстала у навчанні, а після одужання так взялася до навчання, що знову 
почала погано почуватися. Вона і чути не хоче, щоб довчитись пізніше - вона надто цінує 
свій клас, проте вчитись абияк не звикла, а сили зараз не ті. Можливо, щось порадите, чи 
можна тут знайти якийсь компроміс... Вона зараз така вразлива...». 
 
Обов'язкова програма  виконання індивідуального завдання 
 
1. Вивчіть особливості навчальних можливостей школярки, виявіть причини 
психосоматичних проблем дівчинки. 
2. Спланувати дослідження за методикою «Психологічна група ризику − ПГР» 
Лепіхової Л. А, Татенка В. О. Проаналізувати отримані результати. 
3. Розробити рекомендації батькам  та дівчинці  відповідно  до  отриманих результатів. 
4. Змоделювати та продемонструйте фрагмент консультативної бесіди з батьками дівчинки. 
 

І. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 
 
1.1. Категоріально-термінологічне до визначення проблеми, з якою звернулися до 
психолога 

 
Протокол первинної консультації 

Дата:____________ 
Ціль: до визначення проблеми клієнтів - батьків учениці 7-го класу Оксани   
 
Клієнт. Наша донька - дуже відповідальна дівчинка. Нещодавно вона пережила важку 
операцію, дуже відстала у навчанні, а після одужання так взялася до навчання, що знову 
почала погано почуватися. Вона і чути не хоче, щоб довчитись пізніше - вона надто цінує 
свій клас, проте вчитись абияк не звикла, а сили зараз не ті. Можливо щось порадите, чи 
можна тут знайти якийсь компроміс... Вона зараз така вразлива... 
Психолог. Давайте спробуємо розібратися у цій ситуації. Що саме ви хотіли б вирішити? 
Клієнт. Ми  хотіли б отримати кваліфіковану допомогу щодо: 
- розробки якоїсь системи навчання, яка була б необтяжливою для дитини, але містила усі 
необхідні знання; 
- якщо це зробити неможливо, то може якось переконати доньку, щоб вона так сильно не 
переймалась навчанням; 
- ми боїмося, що погіршиться її стан здоров'я, а чим ми можемо допомогти дитині, що 
робити - ми не знаємо... 
Психолог. Знаєте, дуже схвально, що у вас таке тепле ставлення до доньки. Перепрошую 
за, можливо, неделікатність, про яку операцію йдеться? 
Клієнт. У нашої доньки знайшли пухлину в мозку, слава Богу, що доброякісну, проте її 
слід було негайно оперувати. Лікування тривало три місяці, її мучили головні болі, тому 
вчитись «по ходу» не виходило... Ми дуже боїмося, щоб не сталося ще якого лиха, тому про 
навчання не думалось, а вона у нас така амбіційна - ото як завжди хоче бути найкращою 
ученицею, сидить ночами, днями читає, пише, а потім знов - то застуда, то головні болі, то 
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на стаціонарі, то вдома... Може, щоб потихеньку собі вчилась, то й добре усе було - так не 
слухає нас, береться дуже заповзято - хоче бути юристом. Воно-то добре, але лячно, а що, 
як не зможе школу взагалі закінчити - ми більше хворіємо, ніж вчимось, поблажок від 
учителів приймати не хоче - дуже чваньковита. 
Психолог. А як вона ставиться до того, що ви шукаєте допомоги у психолога? Чи хотіла 
вона з вами прийти? Як вона ставиться до ваших спроб допомогти їй? 
Клієнт. Вона ж у нас одненька, ми завжди коло неї, як ті ластівки: що мама, що тато. 
Навчання їй завжди давалось легко - відмінниця, то ми не втручались, бо що ми там уже 
поможемо? А ми вже по господарству самі, рідко коли там її залучаємо: а як же, що нам 
важко дитину свою обійти? Те, що ми до вас прийшли, - то з відчаю, доньці не казали, може 
допомога в чомусь іншому потрібна, хіба ми знаємо, але розібратись треба, щоб не 
задавнювати... 
Психолог. Знаєте, ви праві, розібратись треба, проте без вашої доньки зробити це буде 
неможливо, тому у розкладі вашої доньки треба буде слід знайти місце для зустрічі зі 
мною. Деякі питання я спробую вивчити, і, по можливості, допомогти, проте без вашої 
допомоги та участі це зробити буде проблематично. Як, ви готові до співпраці, я можу 
розраховувати на вашу підтримку? 
Клієнт. В чому вона буде полягати, що нам робити?  Ми готові. 
 
Підпис психолога________________ 
 
1.2. Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулася за допомогою 
та визначення напрямків практичної роботи психолога  

 
Протокол первинної консультації 

Дата:____________ 
Ціль: до визначення проблеми клієнтів - батьків учениці 7-го класу Оксани   
 
Психолог. З бесіди з вами в мене виникли деякі припущення, щодо розв'язання проблеми: 
- по-перше,   мені   необхідно  буде  обговорити  ситуацію  та   провести   певні  
дослідження з вашою донькою; 
- по-друге, ви маєте бути готовими до співпраці та змін - як до власних, так і до доньчиних; 
- по-третє, ви повинні бути готові, що проблема може бути подоланою лише частково; 
- по-четверте, я берусь за розв'язання тільки психологічних проблем, тому я не можу 
обіцяти позитивних змін у стані здоров'я вашої доньки; 
- по-п'яте, наприкінці нашої взаємодії я запропоную вам ряд рекомендацій, від дотримання 
яких залежатиме напрям та плинність подальших змін. 
Клієнт. Ми все розуміємо, ми згодні. 
Психолог. Отже, наступну зустріч ми проведемо наступного тижня з вашою донькою. Коли 
їй буде зручно - вранці чи ввечері? 
Клієнт. Краще увечері в п'ятницю... 
Психолог. У цей час вона уже буде стомленою, давайте краще ввечері о 17.00 у вівторок. 
Наше спілкування не буде надто обтяжливим, але має бути серйозним і продуктивним. Я 
поки що запланую одну - дві зустрічі з вашою донькою, і тоді за два - три тижні ми знову з 
вами зустрінемось, обговоримо результати та розробимо подальші кроки. Згода? 
Клієнт. Добре, тоді до зустрічі. 
Психолог. До побачення. 
 
Підпис психолога________________ 
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II. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 
 
2.1. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних 
дисциплін та проходженні практик 
 
Дисципліна Модуль Тема Зміст питань 

Педагогічна  
психологія 

Психологія 
навчання та 
учіння 

Психологічні 
особливості 
навчальної 
діяльності школяра 

Знайомство з процедурою 
діагностики навчальних 
можливостей школяра 

 
 

Психологія 
виховання та 
самовиховання 

Ресурси розвитку 
особистості 

Основні симптоми шкільної 
дезадаптації. Психічне здоров'я як 
результат виховання, причини та 
наслідки психологічних травм 
дітей у процесі виховання 

Основи 
психогігієни 

Основи 
психогігієни 

Психічне здоров'я у 
різні вікові періоди 

Поняття психічної травми у 
вихованні та навчанні. Долання та 
профілактика нозогеній, 
фамільгеній, соціогеній та 
дитактогеній 

 
2.2. Підбір і аналіз літератури та формулювання припущень про причини виникнення 
проблеми 
 

Бібліографічний опис джерела Основні ідеї, тези, що стосуються 
проблеми 

Навчально-методична та довідкова література 

 Лєпіхова, Л. А. Методика : «Психологічна 
група ризику - ПГР» / Л. А. Лєпіхова,
В. О. Татенко. // Психологія. Наук.-метод. зб. 
 К. : Освіта, 1993.  Випуск № 41

 
Презентація методики, основні методичні 
та методологічні ідеї її авторів. 

 
Казанская, В. Г. Педагогическая психология / 
В. Г. Казанская.    СПб. : Питер, 2005.  366 
с.  

Поняття психічної травми в педагогічному 
процесі, їх класифікація, специфіка. 
Способи та засоби профілактики та 
долання психічних травм (соціогенія, 
дидактогенія, нозогенія, фамільгенія). 

 Сівак, С. Скринінг шкільного життя. 
Методика комплексного психо-
діагностичного вивчення стану навчально-
виховного процесу загальноосвітньої школи / 
C. Сівак − Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2002.  С. 39 − 45. 

Презентація діагностичної процедури 
Л. А. Лєпіхової та В. О. Татенка як 
вартісної у психолого-педагогічній 
діагностиці навчального процесу та 
багатьох його складових. 

Фахова періодична література 

Киричук, О. В. Розвиток креативності 
вчителя в педагогічному спілкуванні / 
О. В. Киричук // Рідна школа. − 1995.  № 12.
 С. 53. 

Особливості використання методики у 
практиці креативного вчителя з метою 
здійснення ним індивідуального підходу у 
вихованні на навчанні. 
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Бібліографічний опис джерела Основні ідеї, тези, що стосуються 
проблеми 

Вузькоспеціалізована література 

Титаренко, Т. М. Психологічна профілактика 
стресових перевантажень серед шкільної 
молоді: наук.-метод. посіб / Т. М. Титаренко, 
Л. А. Лєпіхова. − К. : Міленіум, 2006. − 204 с.

Особливості роботи з шкільною молоддю з 
метою профілактики стресових 
перевантажень. 

Яценко, Т. С. Психоанализ тематических 
рисунков (практика и теоретические 
обобщения) / Т. С. Яценко // Журнал 
практического психолога,  №1, − 2004,  С.
7. 

Особливості інтерпретації та розуміння 
процедури малювання у проективних 
техніках 

Яценко, Т. С. Теорія і практика групової 
психокорекції: Активне соціально-
психологічне навчання / Т. С. Яценко. − Київ.
: Либідь, 1996. − 264 с. 

Інтерпретаційні та корекційні можливості 
групової психокорекції в умовах активного 
соціально-психологічного навчання 

Хоментаускас, Г. Т.    Использование 
детского рисунка для  исследования 
внутрисемейных отношений / 
Г. Т. Хоментаускас / // Вопросы психологии. 
1986. − №1.  С. 165 − 171. 
Хоментаускас, Г.Т. Семья глазами ребенка / 
Г. Т. Хоментаускас .  М., 1989. 

 
 
 
Особливості аналізу малюнка для 
вивчення внутрішньо сімейних стосунків 
 
 

Internet-джерела 

John, W. Green and Lynn S. Walker –
Psychosomatic problems and stress in 
adolescence / pediatric clinics of North America, 
1997. − Vol.44. − N.6 – Режим доступа : 
http:www.medafarm.ru.  

Психосоматичні проблеми та стрес у 
підлітків. Способи та напрямки роботи 
психолога з сім'ями та з клієнтом. 

Тополярский, В. Д. Психосоматические 
расстройства / В. Д. Тополярский,
М. В. Струковская . – Режим доступа :  
 http:www/portal-tgma.ru. 

Поняття нозогенії як специфічної реакції 
людини на захворювання відповідно до 
змін у внутрішній картині здоров'я 

Смулевич, А. Б. Психосоматические 
расстройства / А. Б. Cмулевич . – Режим 
доступа :  http://www.psyinst.ru.  

Психогенні розлади, які позначають 
терміном «нозогенія» [Смулевич А. Б. и 
др., 1992; Смулевич А. Б., 1994], зумовлені
впливом психотравмуючих подій, 
пов'язаних із соматичними 
захворюваннями. Структура нозогеній 
детермінується психологічними, 
соціальними, конституційними 
(характерологічні особливості 
особистості) та біологічними (соматичне 
захворювання) чинниками. 
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2.3. Консультація з фахівцями 
 
Потреби у консультації з фахівцями-суміжниками немає, однак є необхідність бесіди із 
лікарем з приводу розуміння складності реабілітаційного періоду та нинішнього стану 
здоров'я дитини. 
 
Фахівець Обґрунтування 

необхідності бесіди 
Перелік питань 

Лікар Уточнення об'єктивної 
складності стану здоров'я 
дівчинки у 
післяопераційний період 

- Як дівчинка сприйняла діагноз та
повідомлення про необхідність операції? 
- Наскільки дівчинка відповідально
ставилась до призначень та процедур? 
- Чи виявлені об'єктивні загрози щодо
погіршення стану здоров'я дівчинки
останнім часом? 
- Наскільки складними та обтяжливими 
є процедури, що нині проходить дівчинка?
- Як довго може тривати реабілітаційний
період? 
- За яких обставин він може бути
скороченим? 

 
2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, ресурсів підбір методів та 
аналіз ресурсів 
 

Етап роботи Методи та процедури Необхідні ресурси 
Планування 
дослідження 

Вивчення теоретичних засад щодо 
подібних проблем за запропонованою 
літературою. 
Планування дослідження та зустрічей з 
наступним узгодженням їх з клієнтами. 
Підготовка бланку опитувальника. 
Підготовка до зустрічі з клієнтом. 
Детальне вивчення психологічної картки 
школярки, особлива увага приділяється 
порівнянню успішності до та після 
операції тощо. 

 
Література з описом 
процедур теоретичного 
та прикладного 
дослідження. 

Проведення 
дослідження 

Вступна бесіда з Оксаною В. 
Застосування додаткових діагностичних 
процедур з метою з'ясування причин 
проблеми. 
Інструктаж. 
Здійснення процедури дослідження. 
Заключна бесіда з Оксаною В. 

Бланк, олівці, папір А4, 
ручка. 

Обробка 
отриманих 
результатів 

Побудова профілю. Підрахунки балів 
окремо з лівого та правого боку бланку. 
Якісний аналіз кожного блоку. 

Заповнені всі 
протоколи. Побудова 
профілів. 

Аналіз результатів 
дослідження. 
Підготовка до 

Якісний та кількісний аналіз 
дослідницьких 
даних. 

Заповнений протокол із 
даними дослідження. 
Література з проблем 
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Етап роботи Методи та процедури Необхідні ресурси 
консультації 
батьків 

Підготовка рекомендацій батькам. 
Підготовка до консультації з батьками. 

сімейного виховання. 

 
2.5. Передбачення проблемних  моментів  
 

Проблемні 
моменти 

Причини виникнення Можливості уникнення 

Заперечення 
проблем Оксаною 
В. 

Хвороблива боязнь невдач 
і можливості їх визнання у 
своїй поведінці 

Делікатно та фахове розгорнути 
взаємодію з дитиною, визначити міру 
свого втручання у розв'язанні проблеми, 
зорієнтувати дівчинку на співпрацю та 
оптимістичність щодо віри у її сили та 
можливості при мінімальній допомозі з 
боку фахівця 

Недовіра батьків до 
впливовості 
рекомендацій та 
консультації на 
суть проблеми 

Загальна недовіра до 
психологів як до фахівців 

Окреслити межі повноважень та сфер 
впливу кожної із взаємодіючих сторін. 
Розписати рекомендації відповідно до 
функцій кожного із суб'єктів взаємодії. 
Домовитись про спільний моніторинг 
змін з подальшим їх обговоренням та 
аналізом. 

 
2.6. Підготовка матеріалів, необхідних для виконання завдання 
 Дослідницька програма включає ряд послідовних етапів:  
 
Етап Діагностична 

процедура 
Мета Прогнозовані 

результати 
Необхідні 
матеріали 

1. Призначена 
бесіда з 
Оксаною 

Особливості 
сприймання ситуації 
послаблення 
контролю за 
навчанням та станом 
здоров'я 

Виявлення внутрішньої 
картини здоров'я 

Схема бесіди, 
диктофон 

2. Проведення 
опитування за 
ПГР 

Дослідження 
навчального ресурсу 
дівчинки 

Виявлення особливостей 
навчальних можливостей 
школярки 

Бланк 
опитувальника, 
схема обробки та 
аналізу результатів

3. Застосування 
проективних 
технік 
«Неіснуюча 
тварина», «Моя 
сім'я» 

З'ясування 
несвідомих ознак 
страху, переживань 
та характеру 
стосунків у сім'ї 

Особливості несвідомих 
переживань дівчини 
щодо власного здоров'я 
та стосунків у сім'ї 

Чисті аркуші, 
кольорові олівці, 
схема 
спостереження за 
малюванням 

4. Формування 
рекомендацій 
батькам 

Спроба вплинути на 
формування у 
батьків 
конструктивних 
тактик у ставленні 
до дитини 

Критичність, сумніви 
щодо компетенції 
психолога, опір 

Схема 
рекомендацій, 
заходи, журнал 
самоспостережень 
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Етап Діагностична 
процедура 

Мета Прогнозовані 
результати 

Необхідні 
матеріали 

5. Формування 
рекомендацій 
Оксані 

Побудова реальних 
перспектив у 
навчанні з 
мінімальними 
психічними 
витратами 

Переоцінка цінностей, 
Знаходження 
оптимального рівня 
навантаження 

Схема 
рекомендацій, 
заходи, журнал 
самоспостережень 

6. Підсумкова 
спільна зустріч 

Підведення 
підсумків, 
обговорення 
рекомендацій, 
результатів 

Виявлення прогресивної 
динаміки 

Орієнтація на 
постійну 
оптимізацію 
взаємин 

 
ІІІ. ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

 
3.1. Збір емпіричних даних 

 
Протокол  бесіди з клієнтом 

Дата:____________ 
Ціль:визначення ставлення учениці 7-го класу Оксани до проблеми  
 
Перша вступна бесіда з Оксаною В. «Добрий день, Оксано. Як твої справи? Твої батьки 
стурбовані і хвилюються за тебе. Вони приходили до мене з проханням зарадити у ситуації 
проблемного поєднання тобою бажання відмінно вчитись на шкоду власному здоров'ю. Я 
знаю, що ти перенесла нещодавно операцію, проте справа іде на поправку і ніяких причин 
турбуватись немає. Ти про це знаєш і батьки твої також, проте з їх дозволу я вирішила ще 
поспілкуватись з цього приводу з твоїм лікарем - в нього також нема жодних сумнівів щодо 
гарної динаміки твого фізичного стану. Отже, проблема є, а очевидні причини відсутні, 
тому нам слід ретельніше їх пошукати, все знайти, вивчити та спільно подолати».  
Структура бесіди: 
- Чи багато у тебе сьогодні було уроків? Наскільки вони були важкі? 
- Як ти зараз себе почуваєш, нічого не турбує? 
- Ти не помічала, коли найчастіше тебе турбує головний біль чи інші нездужання? 
- Які у тебе були почуття, коли дізналась діагноз і про термінову операцію? 
- Ти боялась іти на операцію? 
- Як тобі було у лікарні? Ти часто про це згадуєш? 
- Ти оцінюєш зараз свій стан як хворобливий чи здоровий? 
- Наскільки важливо для тебе почуватися фізично добре? 
- Як ти плануєш своє дозвілля у випадку доброго самопочуття? 
- А як ти плануєш своє дозвілля у випадку поганого самопочуття? 
- Що ти зазвичай робиш, коли тобі зле? 
- Чи дотримуєшся ти режиму дня, приписів лікаря? Хто це контролює? Які твої плани на 
майбутнє? 
 - Наскільки   тобі    важливо   опанувати   ситуацію   контролю   над   власним                 
самопочуттям? Тощо.  
«Я думаю, ми можемо тепер перейти до визначення особливостей твоїх поглядів на деякі 
речі, а потім будемо працювати в напрямку пошуку твоїх психологічних ресурсів. Без твоєї 
допомоги і зацікавленості нам не обійтись. То як, почнемо?» 
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Таблиця 1.  
Особистісний профіль Оксани, виявлений в ході опитування 

 
№

 п
\п

 

Конструкти
вні, 

позитивні, 
стенічні 
тенденції 

 Деструктивні, 
негативні, 
астенічні 
тенденції 

Підпункти шкал Шкали 

1 3 2 1 0 1 2 3 
2 3 2 1 0 1 2 3 
3 3 2 1 0 1 2 3 

працездатність, фізична 
витривалість 
 

4 3 2 1 0 1 2 3 
5  3 2 1 0 1 2 3 
6 3 2 1 0 1 2 3 

психофізичний тонус 
 
 

7 3 2 1 0 1 2 3 
8 3 2 1 0 1 2 3 

продуктивність діяльності 
 

9 3 2 1 0 1 2 3 стан здоров'я 
10 3 2 1 0 1 2 3 
11 3 2 1 0 1 2 3 

резервні можливості 
саморегуляції та енергетичні, 
мобілізаційні резерви 

12 3 2 1 0 1 2 3 
13 3 2 1 0 1 2 3 
14 3 2 1 0 1 2 3 
15 3 2 1 0 1 2 3 

стан нервової системи 
 
 

Загальний 
психофізіологіч-
ний стан дитини
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 3 2 1 0 1 2 3 рівень тривожності 
17 3 2 1 0 1 2 3 емоційна врівноваженість 
18 3 2 1 0 1  2 3 адаптивність 
19 3 2 1 0 1 2 3 фрустраційна толерантність 
20 3 2 1 0 1 2 3 домінуючий емоційний фон 
21 3 2 1 0 1 2 3 впевненість у собі 
22 3 2 1 0 1 2 3 рівень агресивності 
23 3 2 1 0 1 2 3 
24 3 2 1 0 1 2 3 

рівень емоційної стійкості 

25 3 2 1 0 1 2 3 домінуючий емоційний фон 
26 3 2 1 0 1 2 3 
27 3 2 1 0 1 2 3 
28 3 2 1 0 1 2 3 
29 3 2 1 0 1 2 3 
30 3 2 1 0 1 2 3 

стресостійкість та активність у 
протистоянні негативним 
впливам 

Емоційний 
статус 
дитини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 3 2 1 0 1 2 3 адаптивність 
32 3 2 1 0 1 2 3 вимогливість до інших 

Особистісні 
риси, які 

33 3 2 1 0 1 2 3 альтруїзм - егоїзм 
34 3 2 1 0 1 2 3 
35 3 2 1 0 1 2 3 

наполегливість у досягненні 
мети  

36 3 2 1 0 1 2 3 схильність до ризику 
37 3 2 1 0 1 2 3 
38 3 2 1 0 1 2 3 

екстраверсія - інтроверсія 
 

39 3 2 1 0 1 2 3 
40 3 2 1 0 1 2 1 

ставлення до норм поведінки, 
локус контролю 

виявляються 
здебільшого у 
критичних  
ситуаціях 
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№
 п

\п
 

Конструкти
вні, 

позитивні, 
стенічні 
тенденції 

 Деструктивні, 
негативні, 
астенічні 
тенденції 

Підпункти шкал Шкали 

41 3 2 1 0 1 2 3 
42 3 2 1 0 1 2 3 

рішучість  
 
 

43 3 2 1 0 1 2 3 

44 3 2 1 0 1 2 3 

здоров я як цінність 

45 3 2 1 0 1 2 3 
46 3 2 1 0 1 2 3 
47 3 2 1 0 1 2 3 

48 3 2 1 0 1 2 3 
49 3 2 1 0 1 2 3 

50 3 2 1 0 1 2 3 
51 3 2 1 0 1 2 3 

 
ставлення до основної 
діяльності і майбутньої 
активності 

 
Ціннісні 
орієнтації, які 
особливо 
виразно 
виявляються в 
екстремальних 
умовах життя 

52 3 2 1 0 1 2 3 
53 3 2 1 0 1 2 3 
54 3 2 1 0 1 2 3 
55 3 2 1 0 1 2 3 
56 3 2 1 0 1 2 3 

 

57 3 2 1 0 1 2 3 
58 3 2 1 0 1 2 3 
59 3 2 1 0 1 2 3 
60 3 2 1 0 1 2 3 
61 3 2 1 0 1 2 3 

реакція на критичну ситуацію, 
ставлення до авторитетів, 
можливі варіанти поведінки в 
екстремальних умовах 

62 3 2 1 0 1 2 3 
63 3 2 1 0 1 2 3 
64 3 2 1 0 1 2 3 
65 3 2 1 0 1 2 3 

ставлення до праці та розваг 
 
 
 

66 3 2 1 0 1 2 3 
67  3 2 1 0 1 2 3 

ставлення до вживання 
психотропних засобів 

68 3 2 1 0 1 2 3 
69 3 2 1 0 1 2 3 

переживання відокремленості, 
наявність чи відсутність 
близьких відносин з людьми та 
друзями 

70 3 2 1 0 1 2 3 реакція опозиції 
71 3 2 1 0 1 2 3 реакція імітації 
72 3 2 1 0 1 2 3 реакція опозиції 
73 3 2 1 0 1 2 3 
74 3 2 1 0 1 2 3 

реакція 
компенсації 

75 3 2 1 0 1 2 3 реакція 
емансипації 

76 3 2 1 0 1 2 3 реакція 
відокремлення 

77 3 2 1 0 1 2 3 реакція 
витіснення 

78 3 2 1 0 1 2 3 

домінуючі 
захисні, 
компенсатор
-рні 
механізми, 
активність 
яких може 
виявитись в 
екстремаль-
них 
ситуаціях, 
зокрема 

реакція проекції 
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№
 п

\п
 

Конструкти
вні, 

позитивні, 
стенічні 
тенденції 

 Деструктивні, 
негативні, 
астенічні 
тенденції 

Підпункти шкал Шкали 

79 3 2 1 0 1 2 3 

80 3 2 1 0 1 2 3 
81 3 2 1 0 1 2 3 
82 3 2 1 0 1 2 3 

Психологіч-
ний 
комфорт  
учнів 

83 3 2 1 0 1 2 3 

84 3 2 1 0 1 2 3 

визначення 
сили «Я» 

Уявлення про психологічне   
самопочуття, психологічний 
комфорт учнів та орієнтація на 
власні можливості 

  
- Ти не надто втомилась? 
- Ні, зовсім не втомилась. А що, ще якесь завдання є для мене? 
- Може, помалюємо? Ось у мене є кольорові олівці, аркуш паперу. Завдання 
нескладне: намалюй неіснуючу тварину - ту, якої не існує у природі, назви її, а на другому 
аркуші намалюй свою сім'ю. 
- Я не дуже гарно малюю... 
- Твої художні можливості у даному випадку не матимуть значення, не поспішай, у тебе є 
час трішки перепочити після опитувальника. Якщо щось незрозуміло - питай, я буду поруч. 
- А можна, я спочатку намалюю сім'ю, а потім тваринку? 
- Так, звичайно. 
- Можна починати?  
- Так. 
 
Підпис психолога _______________ 

 
Протокол спостереження 

Дата:____________ 
Ціль: визначення особливостей  процесу малювання учениці 7-го класу Оксани та 
фіксування значимої інформації для інтерпретації   

Таблиця 2.  
 

Структура малюнка Графічні презентації Процес малювання  
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«М
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 с
ім

'я
» 

Т
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сі
м

'я
 

- - - - 

 
«...Ну от, я маю матеріали, спробую зрозуміти суть справ. А далі, давай домовимось: ти 
можеш приходити до мене, коли захочеш, а я, в свою чергу, як тільки матиму цікаву для 
тебе інформацію, буду тебе запрошувати на зустріч. Гаразд? 
- Гаразд. 
- Тоді до зустрічі? 
- Дякую, до побачення». 
 
Підпис психолога ________________ 
 
3.3. Аналіз та інтерпретація отриманих даних 
 

Якісний та кількісний аналіз дослідницьких даних, отриманих за допомогою 
діагностичної процедури ПГР (Лепіхової Л. А., Татенка В.О.) 

У ході аналізу було з'ясовано, що Оксана В. має значні переваги у конструктивному, 
стенічному, плані (див. рис. 1), порівняно з негативними, астенічними, деструктивними 
тенденціями у міркуваннях. Деталізація отриманих результатів представлена у Таблиці 1 
(Див вище). 

Загальний психофізіологічний стан дівчинки є задовільним (див. блок 1 в рис. 1), 
оскільки майже у чотири рази перевищує показники цього ж блоку у негативних, 
астенічних та деструктивних характеристиках. Серйозний психологічний ресурс дівчинки 
виявляється в переважно позитивному емоційному статусі; особистісних властивостях та 
ціннісних орієнтаціях, що виявляються здебільшого у критичних ситуаціях; системі 
смисложиттєвих відношень, мотивів, які визначають активність Оксани В., а також у 
механізмах її саморегуляції. Загальне ж самопочуття дівчинки, її психологічний комфорт 
оцінюються нею більш стримано, а тому потребуватимуть особливої уваги. Аналіз суджень 
позитивного, стенічного, конструктивного плану  

 
блок1      блок 2   блок 3   блок 4   блок 5     блок 6 

Рис 1. Особливості психічного ресурсу Оксани 
 

Зупинимося на деталізації кожного із зазначених блоків діагностичної процедури. 
Загальний психофізіологічний стан (блок 1) Оксани вказує переважно на конструктивні 
складові за рахунок навичок організації та виконання домашнього завдання, продуктивної 
діяльності та оптимізму з приводу стану власної нервової системи та здоров'я у порівнянні 
товаришами. Оксана В. має задовільний психофізичний тонус, такі ж резервні можливості 
саморегуляції та енергетичні, мобілізаційні можливості. Ученицею визнаються проблеми зі 
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здоров'ям, як такі, що впливають останнім часом на її працездатність та фізичну 
витривалість. 

Емоційний статус дівчинки (блок 2) теж не постає як загрозливий, оскільки 
досліджувана визначається максимальними конструктивними показниками фрустраційної 
толерантності (відсутність страху перед невдачами, оскільки визнає їх іноді неминучими), 
«доброякісної» агресивності та стресостійкості. Достатній рівень тривожності, емоційної 
врівноваженості, впевненості у собі, домінуючого емоційного фону та протистояння 
негативним впливам складає серйозний ресурс дівчинки, хоча вона визнає зниження 
можливостей власної адаптивності. Рівень емоційної нестійкості Оксани В., її прагнення 
уникати труднощів та неприємних історій постають як слабкі, астенічні характеристики 
ірраціональної сфери школярки. 

Аналіз особистісних якостей, які виявляються здебільшого у критичних ситуаціях 
(блок З) характеризує Оксану В. як екстраверта, старанну, дисципліновану школярку, 
переважно альтруїстичну, наполегливу, рішучу, іноді схильну до ризику особистість. Поряд 
з цим, Оксана не надто вимоглива до інших та схильна до екстернального локусу контролю. 

Ціннісні орієнтації Оксани В. спрямовані у конструктивному напрямку, а саме: вона 
цінує постійну турботу рідних про її здоров'я, оптимістично сприймає своє майбутнє (пункт 
45,46), визнає необхідність старанно вчитися, наполегливо працювати задля досягнення 
своєї мети. Менш впевнено Оксаною В. визнаються цінності врахування обставин (пункт 
47, 48) та виконання суспільно-корисних доручень, незважаючи на власні проблеми. 
Ознаки остраху за своє власне здоров'я постають як єдині деструктивні (пункт 43) у 
ціннісних орієнтаціях дівчинки, що вказують на травматичні переживання недавнього 
нездужання. 

Система смисложиттєвих відношень, мотивів, які визначають активність Оксани В. 
та механізми її саморегуляції (блок 5), постає як цілком конструктивна, за винятком щирого 
зізнання дівчинки про те, що у біді можна розраховувати тільки на близьких людей, та про 
власну неспроможність дбати про інших, коли відчуватиме загрозу для себе. Таку щирість, 
напевно, не слід визнавати як слабкість, а швидше як розуміння власних обмежених 
можливостей та слабких сторін. Загальна реакція на критичну ситуацію, ставлення Оксани 
В. до авторитетів та аналіз можливих варіантів поведінки в екстремальних ситуаціях 
вказують на цілісність та моральну зрілість дівчинки. Впевнене негативне ставлення до 
вживання психотропних засобів на користь спілкування з друзями вказують на відкритість 
дівчинки, уникання самотності. Емансипація, незалежність думок та поведінки у деяких 
випадках визнається Оксаною як бажана, проте позбавлена крайнощів. Ставлення до праці 
та розваг Оксани позбавлені абсолютизму, що теж є втішним. 

Загальний оптимізм, визнання ситуації у класі як комфортної, віра у свої сили (блок 
6) є неабияким ресурсом дівчинки, на який варто опиратись при наданні психологічної 
допомоги у доланні проблемних моментів та ситуацій. 

Отже, опитування дало можливість виявити «бійцівські» властивості у характері 
Оксани В. − бажання боротись за успіх, стійкі переконання щодо вибору засобів для цього, 
віра у власні сили. Жодних ознак нервового перевантаження, виснаження не було виявлено, 
тому надмірне клопотання батьків навколо дівчинки є мало конструктивним, а тому не 
бажаним. 

Для підтвердження того факту, що психосоматична проблема все ж є, проте дівчинка 
вміло маскує її, ми спланували додаткову процедуру, які знизили б свідому опірність 
дівчинки - проективну техніку «Неіснуюча тварина». З метою виявити ставлення дівчинки 
до членів сім'ї, характеру відносин у родині та особливості переживання Оксаною В. своєї 
захищеності  у колі близьких людей, ми використали теж проективну процедуру, 
спрямовану саме на таке коло проблем − «Моя сім'я». Зупинимось більш детально на 
отриманих результатах проективних процедур. 
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Аналіз психомалюнків  «Неіснуюча тварина», «Моя сім'я» 
 

«Неіснуюча тварина». В результаті аналізу малюнка (див. таблицю 2) було 
виявлено таке: дівчинка оптимістично орієнтована на майбутнє, відчуває владу, 
раціонально налаштована − зображення композиційно зміщене вправо у верхній кут, проте 
несвідомі переживання, спогади про минуле все ще впливають на реальність. Дівчинка 
відчуває незадоволеність власними думками, упущеним моментом, власною нерішучістю - 
хвіст тварини деталізований та розміщений у нижньому лівому куті аркуша; дівчинка є 
впевненою, енергійною − розмір тварини великий, її конструкція складна, деталізована. 
Оксана насправді не схильна економити власні сили, хоча сором'язлива та все ще має 
проблеми із соматичним здоров'ям. 

У стосунках з оточенням, а саме з людьми, які реально мажуть мати вплив, Оксана 
відчуває надмірний контроль, заборону, обмеження, проте цим надто не переймається. 
Дівчинка вразлива, тендітна, виявляє риси інфантильності, емоційної незрілості 
(антропоморфність рис. у малюнку тварини), невпевнена, схильна до вагань, сумнівів 
(переривисті лінії). 

Отже, припущення про те, що хворобливий стан дівчинки так само турбує її, як і 
батьків, поки що безпідставне. Очевидно, слід звернути увагу на інший бік питання - 
надміру тривожний тип ставлення батьків до хворобливості доньки. Важливим буде 
дізнатись, як донька ставиться до тактик та стратегій поведінки батьків, взаємин у сім'ї. 

«Моя сім'я». Аналіз малюнка засвідчує відчуття Оксаною В. захищеності, 
інтегрованості у родину, переживання благополуччя, високий рівень згуртованості сім'ї 
(див. таблицю 2). Себе дівчинка зобразила у центрі, проте вираз обличчя її похмурий, одяг 
щедро декорований, різнобарвний − ознаки демонстративності, намагання відповідати 
сподіванням батьків, нарцисичності натури. Надмірна увага з боку батьків визнається 
дитиною як належне, тому вимагання уваги до своєї персони не сприймається критично. 

Зовні благополучна картина сімейної ідилії криє небезпеку побудови взаємин (з 
єдиною донькою, яку бояться втратити) в умовах надмірної батьківської опіки, 
надзвичайної їх відданості. Несвідома презентація цих відносин у сім'ї завдяки проекції 
дівчини спричинила розуміння істинної причини проблеми − непродуктивний стиль 
виховання батьків. Таке ставлення до дитини супроводжується виникненням у батьків 
емоційно-вольових проблем (тривожності, фрустрованості), вони фіксуються на фізичній та 
психічній безпорадності їх дитини. Відомо, що така модель виховання призводить до 
психопатичного розвитку дитини, формує у неї егоцентричні установки, негативно 
позначається на становленні почуттів відповідальності та обов'язку. Отже, 
психокорекційних заходів потребуватимуть і батьки, і донька. 
 
3.3. Надання психологічної допомоги 
 
Підготовка рекомендацій: 

Таблиця 3 
Рекомендації батькам 

№ 
п\п 

Рекомендації 
 

Частота їх 
дотримання 

Реакція 
на них 

1 Сприймайте хворобу та хворобливість доньки як етап 
після критичний 

  

2 Разом з донькою менше часу приділяйте спогадам, а 
більше - планам на майбутнє, стежте за тим, щоб вони 
були реалістичними 

  

3. Поступово менш відкрито контролюйте стан здоров'я 
доньки 
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№ 
п\п 

Рекомендації 
 

Частота їх 
дотримання 

Реакція 
на них 

4. Дозволяйте товаришам активно допомагати доньці - 
перенесіть частину своїх турбот на них 

  

5 Старайтесь не надто опікати доньку   
6. Попросіть репетиторів допомогти доньці надолужити 

пропущене у навчанні 
  

7. Заждіть, доки донька сама не попросить про допомогу і не 
надто переймайтесь, якщо вона цього не зробить 

  

8. Урізноманітніть дозвілля, більше подорожуйте разом, 
перебувайте з донькою на свіжому повітрі 

  

9. Обговоріть плани, продумайте спільні цікаві справи, 
захоплення 

  

 
Таблиця 4. 

Рекомендації Оксані В. 
№ 
п\п 

Рекомендації Частота їх 
дотримання 

Реакція на 
них

1. Більше часу проводити на свіжому повітрі, при  можливості, 
у русі 

  

2. Скласти розпорядок дня і намагатись його дотримуватися   

3 Виконувати домашні завдання, чергуючи їх із активним 
відпочинком та перервами 

  

 4 Рівномірно розподіляти фізичне та розумове навантаження      

5 Дозволяти товаришам та вчителям допомагати тобі         

6 Батькам дозволяти допомагати тобі лише у виняткових 
випадках                                                       

  

7 Постійно підтримувати оптимістичне налаштування       

8 Самостійно запропонувати допомогу    

 
Підготовка до консультації з батьками 
 

IV. ЗВІТНО-ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП 
 
4.1. Представлення результатів людині, яка звернулася із запитом 
 

Зустріч, бесіда з вами та з Оксаною були цікавими, продуктивними, тому я маю 
чимало цікавої інформації для роздумів, якою хочу поділитись. Думаю, нам разом 
необхідно розібратися в істинних причинах проблеми, з якою ви до мене прийшли, і 
розробити загальну стратегію подальшої спільної поведінки. 

Давайте розглянемо результати дослідження: (демонструємо таблиці 1-3 та 
інтерпретуємо по ходу результати). 
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Отже, ви вчасно звернулись. Проблема дійсно існує і вона полягає у тому, що з 
погіршенням стану здоров'я вашої доньки звичайна, демократична система стосунків 
змінилась на менш конструктивну, і почалась довічна історія із замкненим колом: хвороба 
− покладання усіх повноважень на себе, тривога, відчуття провини − стабілізація стану, 
намагання закріпити результати, завбачливість, надмірна опіка, ізоляція дитини від будь-
яких обов'язків, нудьга - загострення стану... і знову все спочатку... Знайома ситуація? Це, 
на жаль, не поодинокий випадок, це закономірність, сутність і наслідки якої описані у 
багатьох працях з психології та педагогіки. Це домінування неконструктивного стилю 
виховання - гіперопіки, спровокованого часом важкими випробуваннями для сім'ї, який сам 
стає складним випробуванням на особистісну зрілість членів родини. Сім'я чинить так, бо 
інакше собі уявити не може. Все ніби добре, якби не наслідки, що не влаштовують жодну із 
сторін. Пропоную, якщо ми виявили це коло, вийти з нього, обрати інший спосіб, проте це 
не просто - спільні зусилля вимагатимуть послідовності і узгодженості дій. 

Я поясню механізм виникнення ситуації, що склалася (назвемо її ситуацією 
гіперопіки), розберемось у причинах і тоді зможемо їх подолати. Отже, зовні гіперопіка 
виявляється у бажанні батьків робити за дитину все, навіть те, що вона може робити сама; 
дитину ніби утримують у тепличних умовах, і, як наслідок, дитина не навчається долати 
труднощі, у неї не формуються відповідні навички. Тобто, жаліючи дитину, батьки 
прагнуть допомогти їй, але при цьому самі обмежують можливості її розвитку, 
становлення, пригнічують зацікавленість, інтерес до будь-чого. Хоч це, перепрошую, 
звучить надто боляче, проте, погодьтесь, доля правди у цьому є. 

Другий неприємний бік цієї ситуації може виявитись у тому, що виховання (тобто 
розвиток особистості дитини) починає відбуватися у «культі» хвороби. Багато батьків 
формують у сім'ї ставлення до дитини як до хворої. За такого характеру взаємин у дитини 
формується недовірливість, страх перед будь-яким нездужанням, наприклад, застудою. 
Дитина ставиться до себе як до хворої, у зв'язку з чим у неї формується уявлення про себе 
як слабку, неспроможну до значних досягнень людину. За таких обставин внутрішня 
позиція дитини завжди буде ближчою до відмови від розв'язання проблеми, аніж її долання. 

Ознак виховання у культі хвороби у нашій ситуації не виявлено, але якщо вчасно не 
вживемо заходів або будемо відкладати розв'язання проблеми, такий сценарій може бути 
неминучим. Своє завдання я бачу у тому, щоб попередити вас про можливу небезпеку, а не 
залякати, зрозумійте мене правильно, і налаштувати на серйозне ставлення до тих 
рекомендацій, дотримання яких допоможе подолати психологічні причини заявленої вами 
при першій зустрічі проблеми - оптимізації навантаження, психосоматичного стану доньки. 

Отже, причини заявленої проблеми виявлені, шляхи її долання - рекомендації 
запропоновані, ви поінформовані про важливість їх дотримання, сподіваюсь, маємо 
готовність, бажання і можливості братися до справи. 

Ось рекомендації для вас. Зараз я вам поясню особливості дотримання цих 
рекомендацій. При зустрічі з вашою донькою ми обговоримо з нею рекомендації, 
розроблені для Оксани, домовимось про важливість та умови їх дотримання. (Подаємо 
рекомендації з поясненнями та домовляємось про плани щодо наступних зустрічей). 
Погляньте на них, вони нескладні, важче буде їх дотримуватись на початку, але з часом все 
стане на свої місця. Десь за два тижні будемо призначати знову зустріч і вам, і Оксані, і, у 
разі успішного долання, наступні зустрічі будуть спільними і дедалі рідшими. На все добре, 
успіхів! До зустрічі! 
 
 
V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ (Приклад 
виконання студентом) 
 

Підсумкова рефлексія позитивних моментів (подумайте та напишіть, що саме 
вдалося зробити, чого досягти, від чого отримати професійне задоволення). 
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Мені, я сподіваюся, вдалося знайти справжню причину проблеми - вона полягала не 
у самій дівчинці, а у неправильному ставленні до проблем доньки з боку батьків. Я 
отримала справжнє полегшення, коли збагнула, що ресурс дівчинки дозволяє їй навчатися 
на повну силу, а от картини нездоров'я доньки в очах батьків суттєво згортала цей ресурс. 
Часом, батьківська любов буває такою міцною, що може несвідомо обмежувати 
впевненість дитини у власних силах, провокувати деструктору поведінку (завчену 
безпорадність), яка пізніше перетвориться на справжню проблем) для дитини, і для батьків. 
Мені вдалося розглядіти причини майбутньої проблеми, адже попередити негаразди 
набагато легше, аніж їх здолати. 

Задоволення отримала від використанню проективних методик «Неіснуюча тварина» 
та «Моя сім'я». По-перше, вони розвіяли мої підозри що,і причин заявленої проблеми − 
першопричину їх виявились соціальні обставини, а не соматичне нездужання. По-друге, я 
вперше спробував самостійно інтерпретувати. Не знаю, чи добре мені це вдалось, але мені 
сподобалось систематизувати, аналізувати і в результаті отримувати цілісну картину 
переживань дівчинки. Це цікаво, бо це відкриття того чого не усвідомлює сама Оксана. 
Дуже добре, що є такі методи, які спромог заглиблюватись у суть проблеми. 

Думаю, було б добре зустрітись ще раз із Оксаною та її батьками. Цікаво, чи 
послідовними вони були у дотриманні рекомендацій? Я б зраділа ще раз з ними зустрілась і 
запропонувала їм психологічну допомогу, бо переконана, що батькам дуже важко 
відмовитись від сформованого роками сценарію взаємин з донькою. Я обов'язково 
постараюсь засвоїти до зустрічі з ними основні психологічні техніки, які стануть нам у 
нагоді. Найближчі часом є чим зайнятися! 

 
Програма саморозвитку 

 
Складові 
навчально- 
професійних 
умінь та 

професійно 
важливі 
якості, які 

потрібно було б 
розвинути 

В чому 
полягали 
труднощі 

План заходів для 
саморозвитку 

Терміни Критерії 
самоконтролю 

Робити 
психологічні 
прогнози 

У бесіді з 
батьками 
піддалася їх 
тривозі за 
свою доньку, 
що вже 
спрогнозувала 
заздалегідь 
стан. 
Головним має 
бути 
об'єктивність, 
неупереджені
сть і опора на 
реальні факти 

здійснювати 
програму постійної 
ревізії власних 
упереджень, 
стереотипів, бути 
об'єктивною, 
опиратись на 
раціональні факти, 
не піддаватись 
впливові клієнта 
тиждень у якийсь 
певний день тижня 
(нагадування 
завести у мобільний 
або комп'ютер) 

2013-2014 
н. р 

терпимість до 
чужих та 
власних 
помилок; 
уміння 
передбачити 
вразливі місця 
можливостей 
психологічно-
го ресурсу 

Спонукати 
клієнта до 
рефлекси 

мої 
однокурсники 
та я сама 

відвідування та 
активна робота по 
підготовці до 

2013-2014 
н. р. 

популярність 
у веденні 
консультацій 
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Складові 
навчально- 
професійних 
умінь та 

професійно 
важливі 
якості, які 

потрібно було б 
розвинути 

В чому 
полягали 
труднощі 

План заходів для 
саморозвитку 

Терміни Критерії 
самоконтролю 

знаю, що маю 
деякі 
труднощі з 
описом 
навичок 
консультатив
ного інтерв'ю, 
особливо 
щодо технік 
прояснення 
інформації та 
відображення 

роботи у 
студентській службі 
телефону довіри; 
напрацювання там 
технік і прийомів 
ефективного 
налагодження 
контакту і рефлексії 
у телефонній 
розмові: дуже 
вразливі - можуть 
кинути слухавку і 
консультація 
обірветься 

по телефону 
довіри, 
здатність 
викликати у 
клієнта вміння 
бачити самого 
себе очима 
інших людей, 
уміле 
застосування 
навичок 
організації 
контргри. 

Доступно 
пояснювати 
психологічні 
терміни 

я не можу 
брати на себе 
відповідальні
сть по-своєму 
тлумачити ту 
чи іншу 
категорію, бо, 
по-перше, це 
непроста 
справа 
визначити 
поняття у 
складній 
науці, а по-
друге, я не 
впевнена, що 
моє 
визначення 
здатне 
врахувати усі 
нюанси і буде 
поруч із 
зрозумілістю 
ще й 
вичерпним. 

завести словник 
найбільш 
поширених 
термінів, відвівши 
кожному не менше 
сторінки і 
продукувати 
варіанти визначень, 
відшліфовуючи їх 
для представників 
різних вікових 
категорій та видів 
професій, захоплень 
тощо 
 

квітень 2014 
р. 

якщо 
однокурсники 
зрозуміють 
про яку 
категорію 
йдеться, 
значить не все 
ще втрачено  

  створити «галерею 
ілюстрації» для 
психологічних 
категорій з фільмів, 

лютий-
травень 2014 
р. 

знаходження 
оптимального 
рівня 
розуміння 
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Складові 
навчально- 
професійних 
умінь та 

професійно 
важливі 
якості, які 

потрібно було б 
розвинути 

В чому 
полягали 
труднощі 

План заходів для 
саморозвитку 

Терміни Критерії 
самоконтролю 

мультфільмів, 
літератури, казок, 
міфів, живопису і 
постійно її 
поповнювати більш 
влучними 
варіантами 

матеріалу 
(якщо рівень 
розуміння не 
досягається 
через 
пояснення, то 
має 
спрацювати 
цей прийом; 
це одночасно 
зняття 
напруги і 
застосування 
яскравого 
образу 
ілюстрації та 
допустимих 
аналогій в 
бесіді з 
клієнтом) 

 
* Текст взято з Професійно-орієнтовані завдання з психології: навчал. посіб. / за ред. О.Л.Музики. – 3-тє вид. 

перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.  
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ДОДАТОК Г 

 

Зразок складання психолого-педагогічної характеристики учня 
 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ 
 

1. Загальні відомості. 
Прізвище, ім'я, по батькові, школа, клас, вік, який рік в даному класі, 

школі, стан здоров'я. Чи відповідає віку стан розвитку. 
2. Відомості про умови життя та праці в сім'ї. 
Умови життя учнів в сім'ї, режим дня, участь в домашньому 

господарстві що з родинних умов сприяє або заважає учневі успішно 
навчатися. 

3. Успішність, ставлення до навчання, інтереси учня. 
Успішність, увага на уроках, систематичність виконання домашніх 

завдань, причини не виконання. Інтерес до навчання. Виробничі інтереси. 
Інтерес до майбутньої професії. Прояви допитливості на уроках. Інтерес до 
мистецтва (участь у художній самодіяльності, відвідування кінотеатру тощо). 

Спортивні інтереси. 
4. Основні риси характеру: 
- вольові якості (наполегливість, самостійний, слабовільний, 

неорганізований тощо.) 
- ставлення  до людей (чуйний, чесний, добрий, жорстокий, 

байдужий). 
- самооцінка. 
- ставлення до трудової та навчальної діяльності (працьовитий, 

охайний, ретельний, чи навпаки). 
5. Положення учня в колективі. 
Ставлення його до успіхів колективу, до товаришів по класу, до 

громадської думки, чи користується авторитетом, повагою, з яким товаришує. 
Чи бере участь в громадському житті класу, школи.  Які доручення виконує. 

6. Розумовий розвиток і особливості пізнавальної діяльності. 
Загальний розумовий розвиток (кругозір, ерудиція, начитаність), 

розвиток мови. Самостійність, глибина мислення. Спостережливість. 
 
                                                                 /підпис студента-практиканта/ 

                                                                 /підпис класного керівника/ 
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ДОДАТОК Д 

Зразок складання психолого-педагогічної характеристики класу 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ 

 

1. Загальні відомості про клас. Кількість учнів, в т. ч. хлопців, дівчат. 
Успішність, дисципліна, відвідування.  

 
2. Структура колективу. Рівень організованості. Згуртованість, 

Взаємодопомога, самоуправління, товариські взаємовідносини в колективі.  
 
3. Спрямованість колективу класу. 
Моральне обличчя класу, загально колективні інтереси (гуртки, спорт, 

ігри, екскурсії, клуби, вечори), їх вплив на успішність і поведінку учнів. 
 
4. Навчальна і трудова діяльність в класі.  
Ставлення до навчання, до окремих навчальних предметів, вчителів. 

Ставлення до суспільного-корисної праці. Взаємодопомога в навчанні та 
праці, загальний рівень розвитку класу, активність.  

 
 

                                                                             /підпис студента-практиканта/ 
                                                                             /підпис класного керівника/ 
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ДОДАТОК Е 

Схема 1. 
ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 

Характеристика 

 
Учня ___________ класу _________ школи № _______ р._______________ 
За__________ навчальний рік. 
 
1. Загальні відомості про школяра (вік, стан здоров'я, умови сімейного виховання.). 
2. Психологічна характеристика місця і ролі школяра в сім'ї,  взаємини в сім'ї (стосунки 

між членами сім'ї, відношення батьків до дитини, дитини до батьків), умови виховання 
(наявність єдності вимог членів сім'ї до дитини, допомога і контроль за виконанням 
домашніх завдань, участь школяра в домашній праці) індивідуальні особливості дитини 
(інтереси, захоплення). 

3. Загальна психологічна характеристика класного колективу, членом якого є школяр. Між 
особові стосунки в колективі. Симпатії і антипатії, дружба, товариство. Відношення до 
громадської роботи, успішність і дисципліна. 

4. Характеристика стосунків школяра до колективу. 
Потреба бути членом колективу, зважати на його думку, боротися за його честь. 
Авторитет школяра в колективі (соціометричний статус). Товариськість і розуміння 
інших людей. Схильність школяра масові соціально-психологічним явищам 
(наслідуванню, змаганню, навіюванню, моді, звичаям, традиціям і так далі). 
Відношення до негативних соціально-психологічних явищ в колективі (списуванню, 
підказуванню, круговій поруці, заздрість і так далі) Приналежність і відношення до 
неформальних груп. 

5. Спрямованість особи. Особиста, громадська або ділова спрямованість особи школяра, 
емоційна спрямованість. Характеристика усвідомлених мотивів : структура інтересів, їх 
глибина, широта, пристрій і дієвість. Найбільш яскраво виражені пізнавальні інтереси, 
інтерес до мистецтва, літератури, спорту і так далі. Читацькі інтереси. Погляди і 
інтереси. Єдність знання і поведінки. Прагнення школяра, його наміри, мрії, ідеали. 

6. Темперамент. Прояв деяких особливостей типу вищої нервової діяльності (сила, 
урівноваженість, рухливість). Прояв деяких властивостей темпераменту (сензітивності, 
екстра-інтравертированости, імпульсивності, регідності та ін.). 

7. Здібності. Загальні і спеціальні здібності. Найбільш видатні здібності учня (музичні, 
технічні, математичні, організаторські та ін.) 

8. Характер. Риси, що проявляються в стосунках до оточення : до товаришів, учителів, 
батьків : доброта, товариськість, навіюваність, конформізм та ін.  

Риси, що проявляються в стосунках до громадської роботи, до праці, до вчення: 
працьовитість, сумлінність, сумлінність та ін. Мотиви того або іншого відношення.  

Риси, що проявляються до речей : акуратність або неохайність, дбайливе або 
недбале відношення до речей і так далі. Риси, що проявляються по відношенню до самого 
собі : самолюбність, честолюбство, зарозумілість, скромність, соромливість, гордість. 
9. Рівень домагань і самооцінка школяра. Характеристика рівня домагань (занижений, 

адекватний, завищений). Співвідношення самооцінки і рівня домагань. Оцінка своїх 
можливостей школярем (упевненість, скромність, самовпевненість і так далі). 
Вимогливість до себе. Відношення до критичних зауважень учителів і товаришів. 
Відношення школяра до самовиховання і його прояв в різних видах діяльності. 
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10. Учень в різних видах діяльності. Відношення школяра до вчення. Виборче відношення 
до учбових дисциплін. Успішність і дисциплінованість. Мотиви вчення. Відношення до 
громадської діяльності. Співвідношення різних видів діяльності учня. Професійна 
орієнтація і вибір професії. Соціальна активність школяра. 

11. Характеристика пізнавальної діяльності. Особливості сприйняття, міра розвитку 
спостережливості. Особливості пам'яті, типи пам'яті, точність, швидкість, тривалість 
утримання матеріалу. Характеристика уваги : стійкість, розподіл, неуважність і інші 
особливості. Співвідношення творчої і відтворюючої уяви. Міра розвитку образного і 
абстрактного мислення, систематичність і критичність мислення, рівень розвитку 
логічного мислення (послідовність і довідність у викладі своїх думок, уміння виділяти 
загальні і відмітні ознаки, уміння міркувати і робити висновки). Самостійність в 
судженнях і виводах. Міра розвитку усної і письмової мови : багатство словника, 
уміння виражати свої думки в усній і письмовій мові. 

12. Особливості емоційно-вольової сфери. Міра емоційної збудливості школяра. Швидкість 
протікання і зміни емоцій. Переважаючий настрій школяра. Зовнішня враженість 
емоційних переживань. Емоційна стійкість в напруженій обстановці і при невдачах. 
Характер емоційної реакції на педагогічні дії. Розвиток вищих почуттів (моральних, 
інтелектуальних, естетичних). Глибина і стійкість почуттів. Уміння стримати емоційні 
переживання  і змінювати їх. Вольові особливості: цілеспрямованість, самостійність, 
ініціативність, рішучість, наполегливість, самовладання, моральна вихованість волі та 
ін. 

13. Педагогічні рекомендації. Вказати необхідні рекомендації для поліпшення виховної 
роботи з учнями (побажання на адресу учителів, батьків, класного і шкільного 
колективу, а так само на адресу самого школяра).  
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Схема 2. 
КАРТА 

НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТИНІ 

П,І,Б. :                                М-а Ельвина  Л-вна 
Дата народження :           02 липня 1996 г. 
Адреса:                                м. Сімферополь 
                                                                              мкрн Б-е, 5 
                                                                              вул. С-я д. 294 
Батько:      М-в Л−и Кур−ич, 1975 року народження -  водій маршрутного таксі 
Мати:     М-а За−а Хурм−вна, 1978 року народження -   домогосподарка 
Ким спрямований:          запит з боку матері 
Причина:                    Не хоче вчитися, неуважна 
Анамнез:                     (див. додаток) 
Сім'я:                        повна 
Умови:                   житлово-побутові умови сприятливі. 
Спадковість  не обтяжена. 

Біологічні чинники: Перенавчена лівша,  в результаті − амбидекстрія 
Особливості раннього розвитку : при народженні: вага - 3,4 кг, зростання - 52 см. 

Гучний крик після поплескування. Прикладена до грудей на 2 добу. Лактація достатня. 
Грудне вигодовування до 1,3 року, з 5 міс. − харчування змішане. До року − рухове 
розгальмування. Моторні функції в нормі.  Голову тримає з 3 міс., сидить з 4,5 міс., ходить 
з 9 міс. Мовний розвиток − в нормі. Перенесені захворювання − ангіна, ГРЗ, вітряна віспа. 
Мозкових травм, струсів мозку не було. На спеціальному обліку не перебувала.  

Виховання до дитячої дошкільної установи: дошкільну установу не відвідувала. 
Виховувалася удома мамою. При вступі до школи − навчальна мотивація, внутрішня 
позиція школяра не сформовані. Читала по складах, лічила до 100. Малювала добре. 

Спостереження: запас загальних уявлень відповідає віковій нормі. У контакт вступає 
не відразу, контакт виборчий. На початку роботи активна, діяльна, бадьора; малює без 
примусу, емоції позитивні, адекватні. Спостерігаються коливання настрою, до середини 
роботи − тривожність, млявість, зниження працездатності. Увага недостатньо стійка, 
швидко виснажується, вимагає перемикання на інший вид діяльності. Пам'ять (смислова, 
слухова, зорова) в межах вікової норми. Радіє схваленню, чекає його. На зауваження 
ображається. Негативна емоційна реакція на невдачі. В результаті проведення проектних 
методик "Неіснуюча тварина" і "Кінетичний малюнок сім'ї" відмічена, що дівчинка 
замкнута, тривожна, часто невпевнена в собі, пригнічена, нерішуча, самооцінка трохи 
занижена. Випробовувана боїться критики у свою адресу, засуджень, невизнання, прагне 
захиститися від кепкувань.  
Висновок: Результати спостереження і дослідження особової сфери дозволяють 
зробити наступні висновки: 
1. Характерна підвищена стомлюваність і, як наслідок,  зниження працездатності, 

млявість, апатія. 
2. Стійкість уваги низька, спостерігається переключення уваги на сторонні предмети. 
3. Самооцінка неадекватна (занижена). 
Рекомендації: 
1. Для формування адекватної самооцінки батькам рекомендується: 
- не оберігати дитину від повсякденних справ, давати доступні для дитини завдання, 
- не забувати заохочувати дитину, але не перехвалювати, 
- заохочувати ініціативу, прояв лідерства, 
- не порівнювати дитину з іншими. 
Вправу "Малюємо себе". 
Мета: сприяти  посиленню уваги дитини до себе, до своїх почуттів і переживань. 
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Хід вправи : дитині пропонується кольоровими олівцями намалювати себе зараз і у 
минулому. Дорослий обговорює  з дитиною деталі малюнків, їх відмінності. Дитині 
задаються питання, що подобається, і що не подобається в собі.   
Вправу "Назви свої сильні сторони" 
Мета: вивчення самооцінки дитини, формування уміння адекватно оцінювати  інших і себе.  
Хід вправи : дитині пропонується розповісти про  свого друга, маму, тата та ін., 
підкреслити позитивні сторони іншої людини. Можна попросити дитину розповісти і про 
себе, також виділяючи негативні і позитивні якості, акцентуючи увагу на останніх. 
2. Для розвитку стійкості уваги рекомендуються наступні вправи: 
1. Вправа "Лабіринт" 
Проводиться ламана, багато разів перетинаючи сама себе лінія. Перетинатися лінія повинна 
під кутом не менше 25 °,   щоб   ясно   було   видно   її продовження. Вказується її початок і 
кінець. Треба прослідкувати шлях лінії, рухаючи по ній сірником. 
Гра ускладнюється, якщо переплітаються з позначенням   початку   і   кінця   декілька   
ліній, проведених кольоровими   олівцями.  Інтерес  до  гри підвищується, якщо в ній 
беруть участь декілька осіб, які креслять один для одного лабіринти.  
2. Вправу "Слухайте команду" 
Добитися максимальної зосередженості наступним способом: 
1) дати попередній сигнал; 
2) через 20-30 секунд − другий сигнал, після якого відразу показати картину або сказати 
фразу в 5-10 слів; 
3) через 1 -1,5 хвилин − третій сигнал, услід за яким гравець повинен зараз же сказати, що 
він запам'ятав. 
3. Вправу "Улови відразу" 
Узявши в руку 3-7 однорідних предметів (наприклад, олівців), змахнути ними як можливо 
швидше перед тими, що грають, які повинні визначити їх кількість і показати на пальцях 
що тільки веде. Для тих, хто не встиг підрахувати, змахнути трохи повільніше, потім ще 
повільніше, до тих пір, поки кожен ясно не сприйме кількості предметів. Те ж саме 
повторити з іншою кількістю однорідних предметів. 
3. При плануванні учбового процесу (навчання, виконання домашнього завдання) 
необхідно враховувати темп діяльності дитини, стомлюваність дитини - робити паузи, 
фізкульт−хвилинка, пальчикова гімнастику і тому подібне 

 

Орієнтовна  психолого-педагогічна  характеристика  особистості учня. 

М-а Ельвина  Ле-на  02.07.1996 р. н. 
учень 2-го класу. 
Рівень фізичного розвитку в нормі 
стан здоров'я задовільний. 
Виховується в повній сім'ї, у відношенні до дитини батьків і близьких присутні 
вимогливість, і узгодженість в засобах виховання серед членів сім'ї. 
Житлово-побутові умови сприятливі. 
Уміє виразити свою думку усно і письмово. 
Увага недостатньо стійка. Уміє порівнювати, робити самостійні висновки, планувати час, 
заучувати матеріал. До малювання виявляє більшу цікавість. Любить допомагати мамі, із 
задоволенням миє посуд.  
Виявляє цікавість до життя класу. Своїм положенням в колективі задоволена. 
До вчителів відноситься з повагою. 
Виявляє цікавість до моделювання, із задоволенням шиє одяг для своїх ляльок. 
Дисциплінована, скромна, самостійна. 
Ухиляється від навчання внаслідок неуспішності по більшості предметів. 
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Схема 3. 
ВИСНОВОК 

На учня школи__________________________ класу ________________________ 
Прізвище, ім'я__________________________________________________________ 
Вік дитини ____________________________________________________________ 
І. П. батьків ___________________________________________________________ 
 

У цьому висновку  Ви знайдете перелік тверджень, що характеризують різні сторони життя Вашого 
учня : його поведінка, труднощі  навчання, особливості взаємин з учителями   і однолітками. Прочитайте 
кожне з них і підкресліть те, що, на вашу думку, відноситься до  цієї дитини. 
 
1. Складнощі в навчанні: 
- навчальна активність на уроці носить короткочасний характер, часто відволікається, не 
чує питання; 
- пасивний на уроці, швидко втомлюється, виснажується, дає неправильні відповіді; 
- не включається в навчальний процес, велику частину часу займається сторонніми 
справами, переважають ігрові інтереси; 
- насилу опановує навички читання, письма, рахунку; 
- погано запам'ятовує навіть невеликий вірш, правила, таблицю множення; 
- має обмежений (бідний) словарний запас; 
- інші особливості ______________________________________________________________  
- підсумкові оцінки по основних предметах: 
читання_________  рідна мова __________________  математика ______________________ 
2. Труднощі в засвоєнні норм поведінки : 
- дуже запальний, часто неслухняний, сперечається з учителем; 
- заважає іншим дітям на уроці і на зміні, не чує звернену до нього мову, не міняє своєї 
поведінки, коли роблять зауваження; 
- підозрюється в пропажі грошей, цінних предметів; 
- безініціативний, замкнутий, занурений у свої думки, може не відповідати на питання 
вчителя, відсутня емоційна зацікавленість в оточенні; 
- інші труднощі ________________________________________________________________ 
3. Особливості соціальних контактів : 
1) порушені взаємини з однокласниками: 
- заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними; 
- кривдить слабкіших; 
- виставляє себе, блазнює, грає "роль клоуна"; 
- часто свариться з однокласниками, пристає до усіх, знаходиться в поганих стосунках з 
деякими з них; 
- не любимо іншими дітьми, над ним часто підсміюються; 
- б'ється, кусається, дряпається, використовує небезпечні предмети як знаряддя бійки; 
- замкнутий, ізольований від інших дітей, вважає за краще знаходитися один; 
- інші порушення _____________________________________________________________ 
2) порушені взаємини з педагогом: 
- при спілкуванні з вчителем втрачається, бентежиться, плаче без вагомих на те причин, при 
відповідях говорить тихим голосом, запинається; 
- уникає контакту з учителем; не зацікавлений в спілкуванні з ним, прагне бути непомітним 
(часто понижений фон настрою); 
- проявляє негативізм по відношенню до вчителя, не виконує його вимог; відповідає 
зухвало, іноді грубо; 
- інші порушення_______________ ________ _______________________________________  
4. Обставини, адаптації дитини, що негативно впливають на процес адаптації до 
школи. 
1)  Зміна соціального оточення : перехід в нову школу, новий клас, другий рік навчання, 
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прибуття з іншого міста, з сільської  місцевості. 
2)  Соматична ослаблена дитина: 
- часті простуди; 
- скарги на болі в шлунку, нудоту;  
- головні болі; 
- наявність хронічних захворювань : холецистит, піелонефріт, астма, нейродерміт. 
3) Органічні порушення і фізичні дефекти : 
- поганий зір; 
- слабкий слух; 
- недоліки у вимові окремих звуків; 
- погана координація рухів, невмілий; 
- занадто маленьке зростання; 
- надмірна повнота. 
4) Педагогічна некомпетентність батьків : 
- безнаглядність − батьки   ігнорують не лише духовний світ дитини, але і не виконують 
самих елементарних вимог по догляду за ним (дитина часто неохайно одягнена, виглядає 
так, як ніби  дуже погано живиться); 
- жорстоке поводження з дитиною; 
- посилена опіка − постійний контроль за   поведінкою дитини, надмірний   захист від 
уявних і істинних небезпек; 
- збільшення   уявлення батьків про крихкість дитини, його хворобливість;  
- протирічне виховання (кожен член сім'ї   пред'являє до  дитини свої вимоги). 
5. Відмітьте дві - три    позитивні      риси    особи    дитини, на основі    яких      можна 
будувати коректувальну     роботу _______________________________________________ 
 
Вчитель (класний керівник). 
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Схема 4. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК  

на учня 
ШКОЛИ  ______________________ КЛАСУ ____________________________ 
ПРІЗВИЩЕ,    ІМ'Я ______________________________________________________ 
ЧИСЛО,    МІСЯЦЬ,    РІК    НАРОДЖЕННЯ________________________________ 
ІМ'Я,   ПО БАТЬКОВІ   БАТЬКІВ   _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ПРИЧИНА        ЗВЕРНЕННЯ ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Короткі відомості з історії розвитку дитини. 
Склад сім'ї_________________________________________________________________ 
Соціальний  статус батьків  (освіта,   професія,  місце  роботи)___________________ 
________________________________________________________________________ 
Умови   проживання   і   виховання   (хто   займається   вихованням   дитини)_____ 
________________________________________________________________________ 
Особливості раннього  розвитку ___________________ _________________________ 
Виховання   до   школи   (на дому,   д/з,   дитячий будинок) _____________________ 
Спостереження   фахівців   (окуліст,  ревматолог,   психоневрологія  і тому подібне)__ 
_________________________________________________________________________ 
Скарги      зараз _________________________________ __________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Загальна характеристика діяльності дитини в школі. 
Сформованість    навчальних    навичок    (підсумкові    оцінки    по    основних    
предметах)______________________________________________________________ 
Характерні    помилки    при письмі,    читанні,    рахунку ______________________ 
_______________________________________________________________________ 
Освоєння      норм      поведінки ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Соціальні      контакти:      однолітки _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
дорослі_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Навчальна мотивація___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Загальна оцінка дитини в ситуації обстеження _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Латеральний    фенотип:    рука ________,    око __________,    вухо ___________ 
Працездатність_________ _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Особливості розвитку психічних функцій. 
Сформованість    функцій   програмування   і    контролю ________________________ 
________________________________________________________________________ 
Розвиток моторних функцій   (динамічна організація рухів, кінестетична організація 
рухів)_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Сформованість       просторових       представлень _______________________________       
Сприйняття     (зорове    і     слухове)    __________________ ______________________ 
Увага_____________________________________________________________________ 
Пам'ять     (слухо-мовна, зорова)_______________________________________________ 
Мислення __________________________________________________________________ 
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Мова ______________________________________________________________________ 
Особові характеристики _____________________________________________ 
Висновок психолога _________________________________________________ 
Рекомендації     по     коректувальній     роботі _______________________________ 

 
Підпис ________________________                            Дата _______________________ 

 
 

При написанні   психологічного   висновку слідує, передусім, звернути увагу в 
специфічні  особливості діяльності і поведінки дитини, характер взаємин з 
однокласниками   і   вчителем, наявності у нього тих або інших форм дезадаптивної 
поведінки. 

Досліджуючи   характерні   помилки   при письмі,   читанні   і   рахунку,   
необхідно   відмічати: 

- пропуск букв, їх заміну; часті помилки, неохайне виконання завдання, багато 
виправлень, закреслень; (при списуванні, при написанні диктанту); 

- грубі помилки, пов'язані з поганим засвоєнням граматичних правил, велика їх 
кількість − помилки при написанні окремих елементів букв, слів, цифр − порушення    
вимови    звуків,    змішення    близьких    по    вимові    звуків; 

- помилки при читанні складних слів, розповідей; вгадування слова по перших 
буквах; розуміння сенсу прочитаного; 

-помилки при усному рахунку; помилки при виборі дії. 
Аналіз зниженої навчальної мотивації дозволяє говорити про: 
 -  відсутності ініціативи у сфері пізнання (інфантилізм, наявність дитячих інтересів  

уникнення зусиль); 
- слабкій орієнтації на оцінку, відсутність переживань з приводу шкільних невдач; 
- пониженому рівні домагань, нестійкій мотивації;  
- украй низькій спрямованості на пізнавальну діяльність (школа притягає 

позанавчальними сторонами); 
Загальна оцінка дитини в ситуації обстеження включає: 
-  опис поведінки дитини (напруженість, скутість, байдужість, висока неуважність); 
-  уміння увійти до контакту (орієнтованість на спільну роботу − відмова від 

діяльності або контактів); 
- розуміння і прийняття завдань; 
- аналіз особливостей емоційної сфери (підвищено-знижений фон настрою, емоційна 

збудливість − холодність, байдужість); 
- наявність страхів,   таких явищ, як тики, нав'язливі рухи, заїкання, швидка мова. 
Темп роботи і працездатність : 
- затримка темпу психічної діяльності; 
-  низька продуктивність роботи (малий об'єм виконання завдання);  
- підвищення стомлюваність, виснажуваність; 
- знижена інтелектуальна продуктивність; 
- коливання функціонального стану в процесі обстеження (погіршення-поліпшення). 
Аналіз розвитку психічних функцій. 
При   оцінці   сформованості   функцій   програмування   і   контролю   відзначається: 
- самостійне виконання пропонованих завдань; із зоровою опорою; з використанням 

мови; 
- можливість самостійного виправлення допущених помилок; 
- ефективність перемикання при ломці виробленого стереотипу; 
- втрата сенсу інструкції у міру виконання завдання; 
- недоступність виконання завдання. 
Розвиток моторних функцій (динамічна і кінестетична організація рухів) : 
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-засвоєння програми з 1 -го (2-го) показу; спільно; по мовній інструкції; 
-збої, персеверації, звуження програми, інертний стереотип; 
-помилки при міжкульовому перенесенні руху, заміна рухів, елементів, пальців, 

"дзеркальність"; 
-порушення координації, ізольованість рухів; просторово - кінестетичні помилки; 
-недоступність виконання. 
Сформованість просторових стосунків включає: 
- просторові помилки (плутає праву і ліву руку), але самостійно їх виправляє; 
- інертність рухів; грубі порушення відтворення; 
- спотворення фігур і їх частин в графічних пробах, можливість виправлення 

помилок (самостійно, після уточнюючих питань, спільно з психологом); 
- плутає приводи при визначенні взаємин об'єктів в просторі; 
-виконання завдань недоступно. 
Сприйняття: 
-порушення зорового сприйняття (дзеркальність, фрагментарність, висока 

імпульсивність, порушення номинативної функції мови); 
- порушення слухового сприйняття (помилки при відтворенні ритмів, спотворення 

структури ритму в ході його виконання); інертний стереотип; 
- забуває заданого ритму (слабкість акустичних слідів); 
- труднощі виконання ритмів по інструкції (порушення довільної функції рухів). 
Увага: 
- обмежений об'єм − мала кількість розглянутих знаків (труднощі зосередження, 

наявність флуктуації; швидка стомлюваність); 
- низька здатність до перемикання і розподілу уваги - велика кількість помилок при 

виконання завдань (рухливість - інертність нервових процесів, виснажуваність). 
Пам'ять   слухо-мовна :  
- обмежений об'єм короткочасної пам'яті ; 
- кількість і характер допущених помилок (нові слова, побічні асоціації, 

порушення порядку елементів); 
- низька продуктивність відстроченого відтворення; інертність мовних слідів.  
Пам'ять зорова : 
- число утриманих стимулів; 
- кількість і характер допущених помилок (просторові помилки, спотворення фігур, 

зміна порядку, реверсія); 
- грубі помилки при відтворенні фігур (незрілість зорово-просторових операцій, 

порушення програмування і контролю). 
Мислення: 
- рівень розвитку узагальнень (у наочно-дієвому і мовному плані); 
- сформованість логічного мислення (розуміння послідовності подій, встановлення 

зв'язків і стосунків між поняттями, критичність); 
- динаміка розумової діяльності (скачки, інертність, зісковзування), самостійність, 

ініціативність; 
-недорозвинення розумового плану дій (мова покращує - не покращує виконання). 
Дослідження мовних функцій. 
Експресивна мова 
- затримка формування моторного праксису, вираженої в нечіткості вимови; 
- недоліки фонемного слуху (плутає парні фонеми); 
- вираженість мовної активності (слабка, адекватна, надмірна); 
- малий словарний запас, низька міра розгорнутости відповіді; 
- труднощі в підборі слів і їх вживанні; побудові фраз, переказі; 
- наявність аграматизмів. 
Імпресивна мова: 
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- порушення розуміння дій, що здійснюються з предметами; 
- трудності розуміння складних мовних висловлювань, логіко-граматичних 

конструкцій. 
Асоціативна мова − кількість асоціацій, швидкість їх освіти, відповідність 
ключовому слову. 
Особові характеристики: товариськість - замкнутість: упевненість в себе - 

невпевненість в собі; схильність до лідерства - поступливість, покірність; схильність до 
ризику, безпечність-обережність; сумлінність - безвідповідальність; соціальна сміливість - 
боязкість, соромливість; самостійність, незалежність від зовнішніх оцінок - чутливість, 
залежність від інших; тривожність - спокій; добре розуміння соціальних нормативів, 
високий самоконтроль - низький самоконтроль; розслаблення - напруженість. 
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ДОДАТОК Ж 

ПРИКЛАД ВИСНОВКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІАГНОСТИКИ 

 
Дослідження Лариси К. (6 років). проводилося по запиту педагога.  В 

процесі проведення занять в дитячому саду педагог відмітила деякі 
особливості поведінки дитини. З характеристики відомо, що дівчинка на 
заняттях легко відволікається, часто буває розсіяна. Інструкції педагога 
виконує не відразу. Вимагає уваги і контролю з боку. Швидко перемикається з 
однієї справи на інше. При цьому жодне до кінця не доводить. Поза учбовими 
заняттями нічим не відрізняється від інших дітей. Рухлива, активна, легко 
включається в різні ігрові ситуації. З дітьми не конфліктує. 

Для виявлення особливостей уваги, мислення, прояви емоційно-
особистісних реакцій було проведено експериментально-психологічне 
дослідження, якому передувало вивчення анамнестичних даних про фізичний і 
психічний розвиток дівчинки, умов виховання в сім'ї. Аналізувалася також і 
інша інформація, наявна у педагогу. 

Дослідження проводилося в умовах дитячого саду. Дівчинці 
пропонувалися різні завдання, що виявляють особливості її уваги, пам'яті, 
мислення. Зверталася увага на те, як поводиться дівчинка в умовах 
експерименту, як реагує на заохочення і зауваження. Відповідно до характеру 
виконуваних завдань велися протоколи обстеження. 

Результати обстеження не виявили ніяких змін психічних процесів 
випробовуваною. В умовах індивідуальної роботи дівчинка досить зібрана, 
проявляє позитивне відношення до діяльності, співпраці з експериментатором. 
Правда, в динаміці виконання експериментальних завдань відзначалися 
стомлюваність, зниження рівня активної уваги. Проте ці особливості легко 
знімалися при переключені уваги випробовуваної на інші форми роботи. 

Хороша контактність, емоційна жвавість дівчинки обумовлювали 
свободу її поведінки. Вона легко спілкувалася з іншими дітьми, могла за себе 
постояти. У екстремальній ситуації прагнула піти від конфліктів, проявляла 
знання норм і правил поведінки. Усе це підтверджувалося аналізом стосунків 
Лариси з батьками і однолітками. 

Таким чином, експериментально-психологічне дослідження показало 
варіант норми психічного розвитку дівчинки і в той же час констатувало 
коливання психічних процесів, обумовлене, очевидно, впливом певних   
чинників. 
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ДОДАТОК К 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ МОНІТОРІНГУ 
ПРОФОРІЄНТОВАННОСТІ УЧНІВ 

Анкета Л. О. Йовайші 
 

Мета: Шановний старшокласник, проводиться дослідження інтересів у випускників шкіл. Усе що ти 
розкажеш про себе допоможе тебе в професійному визначенні 

Інструкція: «В анкеті 150 питань, які позначають різноманітні види діяльності. Кожному питанню 
відповідає одна клітинка в бланку для відповідей з тією кількістю номерів. Уважно прослухайте кожне 
питання та дайте на  нього відповідь. Якщо Вам дуже подобається вивчати математику, то в першу клітинку 
впишіть два плюси «++», якщо тільки подобається один плюс «+», якщо зовсім не подобається, то два мінуси 
«– –», якщо просто не подобається, то один мінус «–», якщо ж Ви не знаєте чи сумніваєтесь – 0 «0». І так на 
кожне питання по порядку». 

Текст анкети 
Чи подобається Вам? Чи хотіли б Ви? 

1. Вивчати математику? 
2. Вивчати фізику? 
3. Вивчати хімію? 
4. Вивчати  історію? 
5. Вивчати рідну мову, інші мови? 
6. Вивчати географію? 
7. Вивчати біологію? 
8. Спостерігати за різноманітними породами дерев, вивчати їх походження. 
9. Цікавитись породами деревини, їх практичним застосуванням? 
10. Знайомитися з різними металами, їх властивостями? 
11. Спостерігати за дією різноманітних механізмів, знайомитися з їх будовою та роботою /автомобілі, 
токарне обладнання/? 
12. Спостерігати дію електричних пристроїв, узнавати їх секрети, читати про досягнення радіотехніки. 
13. Проглядати журнали мод, любуватися гарним одягом. 
14. Цікавитися новинками у виробництві продовольчих товарів по журналам, на виставках, в магазинах. 
15. Читати описання та розглядати знімки різноманітних споруд. 
16. Спостерігати за спортивними змаганнями. 
17. Цікавитися будовою земної кори, походженням гір, океанів та вулканів. 
18. Цікавитися машинами, спостерігати роботу водія, машиніста.. 
19. Читати книги, дивитися фільми про моряків, пілотів. 
20. Спостерігати за військовим парадом, знайомитися з військовою технікою. 
21. Ходити в театр, дивитися кінофільми. 
22. Слухати оперну та симфонічну музику, ходити на концерти. 
23. Вчитися малювати. 
24. Читати світову класичну літературу. 
25. Грати з дітьми, тим самим задовольняючи їх. 
26. Читати книги, дивитися фільми, які розповідають про робітників міліції. 
27. Цікавитися хворобами людей. 
28. Проявляти турботу про свою квартиру, кімнату, слідкувати за їх естетичним виглядом. 
29. Ретельно вести підрахунок своїх грошових витрат. 
30. Спостерігати за роботою продавців. 
31. Читати науково-популярну літературу з математики. 
32. Цікавитися новими відкриттями в фізиці, читати про життя та діяльність відомих фізиків. 
33. Читати про новітні досягнення в області хімії, знайомитися з життям та діяльністю відомих хіміків. 
34. Читати газети, слухати радіо, проглядати телевізійні передачі про політичні події. 
35. Читати про походження мов, вивчати окремі слова. 
36. Читати про різні країни, їх економіку, державний устрій, узнавати про географічні відкриття. 
37. Читати про рослини, про життя тварин та пташок. 
38. Читати про ліс, проводити час в лісі. 
39. Спостерігати за художньою обробкою дерева, розглядати нові зразки меблів та захоплюватися ними. 
40. Розглядати зразки виробів з металу, спостерігати за їх обробкою 
41. Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки, ходити на технічні виставки. 
42. Досліджувати дію побутових та інших електричних приборів, розбирати та ремонтувати радіоприймачі, 
магнітофони. 
43. Розглядати тканини, знайомитися з новою якістю матеріалів. 
44. Вчитися кулінарії. 
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45. Вчитися кресленню. 
46. Читати спортивні газети й журнали цікавитися історією спорту та успіхами видатних спортсменів. 
47. Читати науково-популярну та художню літературу про геологічні експедиції. 
48. Ходити на виставки транспортних засобів, читати про це в газетах та журналах. 
49. Цікавитися морським транспортом, літаками та їх устаткуванням. 
50. Читати книги військового змісту, дивитися фільми, цікавитися життям та долею учасників Великої 
вітчизняної війни та громадянської війни. 
51. Знайомитися з життям видатних майстрів сцени та кіно, колекціонувати їх фотографії. 
52. Знайомитися з життям та творчістю видатних композиторів. 
53. Ходити на виставки образотворчого мистецтва, музеї. 
54. Знайомитися з новинками художньої літератури. 
55. Зацікавлювати інших, розповідаючи нові події, пояснюючи незрозуміле та невідоме. 
56. Впливати на недисциплінованих, встановлювати порядок серед ровесників або молодших. 
57. Вивчати анатомію та фізіологію людини. 
58. Цікавитися зовнішністю людини: одягом, зачіскою. 
59. Вивчати економічну географію. 
60. Цікавитися якістю та ціною товару. 
61. Розв’язувати, вирішувати складні математичні задачі, складати та вирішувати головоломки, загадки та 
ребуси. 
62. Робити фізичні досліди, вирішувати задачі, заглиблюватися в різноманітні явища погоди. 
63. Узнавати будову хімічних елементів, слідкувати за ходом хімічних реакцій, робити досліди. 
64. Знайомитися з політичним устроєм різних країн, вивчати причини політичних подій. 
65. Розбирати речення, узнавати будову слів рідної та іноземної мови. 
66. Складати географічні карти, збирати різноманітний географічний матеріал. 
67. Вирощувати рослини, піклуватися про тварин, птахів. 
68. Садити та піклуватися за деревами, виготовляти гербарії лісних рослин. 
69. Збирати різноманітну за якістю деревину, художньо оздоблювати дерево, випилювати, вирізувати. 
70. Виготовляти художні вироби з металу. 
71. Збирати та ремонтувати різноманітні механізми, велосипеди, мотоцикли, годинники, тощо. 
72. Конструювати та виготовляти різноманітні електроприлади. 
73. Шити, в’язати, прясти. 
74. Готувати різні смачні блюда. 
75. Знайомитися з архітектурними пам’ятками, захоплюватися моделюванням будівель. 
76. Грати в спортивні ігри. 
77. Складати та збирати колекцію мінералів. 
78. Приймати участь в секції автолюбителів. 
79. Приймати участь в секції парусників, аквалангістів. 
80. Брати участь у воєнних іграх. 
81. Приймати участь в шкільній самодіяльності та драматичному гуртку. 
82. Приймати участь в шкільному хорі чи оркестрі. 
83. Приймати участь в художньому гуртку, вивчати твори живопису. 
84. Приймати участь в літературному гуртку, ходити на факультативні заняття. 
85. Узнавати внутрішній світ дитини. 
86. Справедливо оцінювати вчинок товариша чи літературного героя. 
87. Піклуватися про тяжкохворих. 
88. Спостерігати за роботою перукаря, продавця, офіціанта. 
89. Цікавитися в друці за виконанням плану народного господарства. 
90. Працювати за прилавком. 
91. Приймати участь в роботі математичного гуртка. 
92. Приймати участь в роботі фізичного гуртка, ходити на факультативні заняття. 
93. Відвідувати факультативні заняття по хімії, приймати участь в олімпіадах. 
94. Приймати участь в роботі краєзнавчого гуртка, збирати історичний матеріал, аналізувати та 
узагальнювати його. 
95. Працювати зі словником, узнавати зміст іноземних слів. 
96. Приймати участь в роботі географічного гуртка. 
97. Робити досвіди з рослинами, вивчати їх врожайність, працювати в шкільному живому  
98. Піклуватися про охорону лісу, приглядати за його життям. 
99. Приймати участь в роботі гуртка «Умілі руки.» 
100. Виконувати слюсарні роботи в шкільних майстернях. 
101. Випробовувати дії різноманітних приладів та механізмів, виготовляти моделі літаків, кораблів та 
планерів. 
102. Приймати участь в радіотехнічному гуртку, монтувати радіоприймачі, електрогітари. 
103. Модулювати, конструювати нові зразки одягу. 
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104. Працювати на кухні, в їдальні, кафе та ресторані. 
105. Малювати, проектувати зразки нових будівель. 
106. Приймати участь в спортивному гуртку, спортивних змаганнях. 
107. Приймати участь у походах на природу з метою ознайомитися з корисними копалинами та геологічними 
об’єктами рідного краю. 
108. Керувати грузовиком, автомобілем. 
109. Приймати участь в роботі авіа клубу. 
110. Приймати участь в секції з стрільби або в гуртку «молоді друзі міліції». 
111. Приймати участь в конкурсі художнього читання. 
112. Вивчати теорію музики та грати на якомусь інструменті. 
113. Цікавитися життям та творчістю відомих художників. 
114. Вивчати літературні твори, читати літературну критику. 
115. Прагнути, щоб інші були краще, благородніше себе поводили. 
116. Допомагати робітникам міліції виясняти приховані злочини. 
117. Читати вірші, книги на медичні теми. 
118. Спілкуватися з людьми, радити і допомагати їм у виборі важливої речі. 
119. Дискутувати з питань промисловості та сільського господарства. 
120. Дискутувати з питань торгівлі. 
121. Виконувати роботу, яка вимагає знання математичних законів та правил. 
122. Працювати з фізичними приладами та устаткуванням. 
123. Працювати в хімічній лабораторії. 
124. Працювати в архіві, знайомитися з історичними подіями. 
125. Бути мовознавцем, працювати перекладачем. 
126. Брати участь в  географічних експедиціях. 
127. Працювати на свіжому повітрі. 
128. Працювати лісником. 
129. Працювати столяром. 
130. Працювати у станка, виготовляючи металеві вироби, переважно стоячи. 
131. Працювати за кресленнями у машин та станків. 
132. Працювати з електроприладами та радіоапаратурою. 
133. Працювати на швейній, в’язальній фабриці, чи в ательє. 
134. Працювати інженером харчової промисловості. 
135. Будувати дома, мости, працювати в конструкторському бюро. 
136. Підготувати учасників та організувати спортивні змагання, бути суддею. 
137. Брати участь в тривалих та важких походах, що вимагають напруженої роботи по визначеному графіку. 
138. Перевозити пасажирів, вантаж, ремонтувати транспорт. 
139. Жити за встановленим режимом, ретельно виконуючи розпорядок дня. 
140. Працювати в погану погоду у відкритому морі чи пілотувати літак. 
141. Грати на сцені. 
142. Приймати участь в музикальних конкурсах, виступати на сцені. 
143. Працювати в області образотворчого мистецтва. 
144. Вести запис своїх спостережень, писати твори та вірші. 
145. Прагнути доводити свою правоту, керувати іншим. 
146. Працювати в юридичних установах. 
147. Працювати в лікарні. 
148. Обслуговувати людей. 
149. Працювати в області торгівлі, планування чи фінансів. 
150. Керувати торгівлею. 
     

Дякуємо за співпрацю!  
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Ключ анкети: 
 

Бланк для відповідей + – Кінцевий 
результат 

Дешифратор 

1, 31, 61, 91, 121    Математика 
2, 32, 62, 92, 122    Фізика 

3, 33, 63, 93, 123    Хімія 

4, 34, 64, 94, 124    Історія 
5, 35, 65, 95, 125    Філологія 

6, 36, 66, 96, 126    Географія 

7, 37, 67, 97, 127    Біологія 
8, 38, 68, 98, 128    Лісництво 

9, 39, 69, 99, 129    Деревообробка 

10, 40, 70, 100, 130    Металообробка 

11, 41, 71, 101, 131    Техніка 

12, 42, 72, 102, 132    Електротехніка 
13, 43, 73, 103, 133    Легка промисловість 

14, 44, 74, 104, 134    Харчова промисловість 

15, 45, 75, 105, 135    Будівництво 
16, 46, 76, 106, 136    Спорт 

17, 47, 77, 107, 137    Геологія 

18, 48, 78, 108, 138    Транспорт 
19, 49, 79, 109, 139    Мореплавство, авіація 

20, 50, 80, 110, 140    Військові спеціальності 

21, 51, 81, 111, 141    Актор 
22, 52, 82, 112, 142    Музика 

23, 53, 83, 113, 143    Мистецтвознавець 

24, 54, 84, 114, 144    Література 
25, 55, 85, 115, 145    Педагогіка 

26, 56, 86, 116, 146    Право 

27, 57, 87, 117, 147    Медицина 

28, 58, 88, 118, 148    Служба побуту 
29, 59, 89, 119, 149    Економіка 

30, 60, 90, 120, 150    Торгівля 
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