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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Психологічний
спецпрактикум зі спеціалізації» складена відповідно до освітньо професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 053
Психологія (психолог ювенальної превенції)
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологічний
спецпрактикум зі спеціалізації» є формування у здобувачів вищої освіти
психологічних знань з природі психічних явищ в залежності від віку людини.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія,
психологія особистості, соціальна психологія, основи психологічного
консультування,
психодіагностика,
педагогічною
психологія,
експериментальна психологія.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема №1. Спеціалізація психолога, як головна проблема самовизначення
Тема №2. Форми і напрямки роботи психолога ювенальної превенції.
Тема № 3. Принципи психологічного дослідження неповнолітніх.
Тема № 4. Спостережливість як професійно важлива якість при роботі з
дітьми та підлітками.
Тема № 5. Формалізовані та малоформалізовані методики в роботі
ювенального психолога. Форми і напрямки групової та індивідуальної
роботи з дітьми. Психологічна допомога дітям із травмівним досвідом
Тема № 6. Загальна характеристика технологій супроводження сім’ї
СЖО
Тема № 7 Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
працівниками ювенальної превенції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічний
спецпрактикум зі спеціалізації» є формування у здобувачів вищої освіти
теоретичних знань з основних проблем і напрямів розвитку візуальної
діагностики неповнолітніх, набуття практичних вмінь і навичок за зовнішнім
виглядом та особливостями поведінки діагностувати психологічні
особливості дітей та підлітків, визначення на основі аналізу почерку
особливості особистості, формування та розвиток навичок професійноважливих якостей особистості психолога ювенальної превенції.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Психологічний
спецпрактикум зі спеціалізації» є сформувати у здобувачів уміння
використовувати на практиці отриманні знання про особливості та специфіку
роботи психолога, привити навики та вміння самостійно і творчо
розв'язувати різноманітні проблемні ситуації, завдання, які стоять перед
практичним психологом ювенальної превенції, освітньому закладі
та
підвищення ефективності взаємодії у системах «людина-людина»
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1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати
- основні положення проведення психологічного дослідження
- основні завдання та обов'язки практичного психолога ювенальної
превенції, освітньому закладі, принципи та підходи, на яких має ґрунтуватись
діагностична, корекціно-розвиваюча та профілактична робота практичного
психолога в організаціях різного типу; сутність основних психологічних
проблем, з якими стикається практичний психолог ювенальної превенції та у
освітньому закладі та шляхи їх розв'язання;
- теоретичну основу групової роботи;
- напрямки тренінгових програм.
вміти:
- самостійно планувати, організовувати та проводити психологічні
дослідження,оформлювати протоколи досліджень, писати висновки та
надавати практичні рекомендації за результатами дослідження;
- орієнтуватись та визначати актуальні та важливі проблеми в
роботі ювенальної превенції,, які потребують активної участі практичного
психолога для їх вирішення;
- творчо і самостійно підходити до розв'язання проблемних ситуацій,
які виникають у процесі взаємодії у системі "людина-людина";
- складати план та програму роботи практичного психолога в яка би
включала діагностичні, корекційно-розвиваючі та профілактичні види
діяльності психолога;
- розробляти тренінгові програми різних напрямків;
- самостійно проводити тренінгові заняття.
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3,0 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
компетентність
застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності ЗК1
ситуаціях.
(ЗК)
ЗК2
Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності
ЗК3.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій..
ЗК4
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК5
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 7
Здатність вчитися і оволодіти сучасними знаннями
ЗК8
Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК 9
Здатність працювати в команді.
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ЗК10.

Спеціальні
(фахові, СК1
предметні) компетентності
(СК)
СК2

СК3

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та
вчинків.

СК4.

Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації
Здатність організовувати та надавати психологічну
допомогу (індивідуальну та групову)
Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну відповідно до запиту
Здатність дотримуватися норм професійної етики
Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Аналізувати та пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми
та
пропонувати шляхи їх розв’язання
Розуміти закономірності та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті
професійних завдань.
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у
т.ч. з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, для вирішення
професійних завдань.
Обґрунтовувати власну позицію, робити
самостійні висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел.
Презентувати результати власних досліджень усно
/ письмово для фахівців і нефахівців.
Складати та реалізовувати програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи гендерно-вікові

СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12.
Програмні
навчання

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.

результати ПРН 1
ПРН2
ПРН3

ПРН4
ПРН8
ПРН12

ПРН 13
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ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17

відмінності.
Ефективно виконувати різні ролі у команді у
процесі вирішення фахових завдань, у тому числі
демонструвати лідерські якості.
Відповідально ставитися до професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
Знати, розуміти та дотримуватися етичних
принципів професійної діяльності психолога.
Демонструвати соціально відповідальну та
свідому поведінку, слідувати гуманістичним та
демократичним цінностям у професійній та
громадській діяльності.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Спеціалізація психолога, як головна проблема
самовизначення
Спеціалізація діяльності психолога. Структура діяльності практичного
психолога. Особливі вимоги до особистості та профілю підготовки. Сфери
діяльності:
психодіагностична
(психодіагност,
психолог-експерт);
корекційно-консультативна (психолог-консультант, психолог-тренер,
психотерапевт або психокоректор).
Проблема профпридатності і необхідність професійного відбору.
Проблема підготовки та спеціалізації. Особистісні якості, які необхідні
практичним психологам. Психограма психолога-практика.
Тема № 2. Форми і напрямки роботи психолога ювенальної
превенції
Запобігання безпритульності та бездоглядності серед дітей, протидії
поширенню соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі
проводяться заходи, спрямовані на виявлення дітей, які жебракують,
вчиняють правопорушення або стали жертвами протиправної діяльності
дорослих. Заходи ювенальної превенції в діяльності органів публічної
адміністрації з метою запобігання безпритульності та бездоглядності серед
дітей, протидії поширенню соціально негативних явищ у молодіжному
середовищі.
Тема № 3. Принципи психологічного дослідження неповнолітніх.
Принципи філософсько-психологічного рівня: можливості пізнання
внутрішнього світу особистості; єдності суб'єкта і об'єкта психологічного
пізнання; відображення; визначальна роль практики у психологічному
пізнанні. Принципи теоретико-психологічного рівня (за О. М. Ткаченко):
детермінізму; відображення; єдності психіки та діяльності; розвитку психіки;
системно-структурний.
Принципи експериментально-психологічного рівня: адекватності;
паралельності; екстремальності; реєстрації градієнта; референтності;
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послідовного пояснення; розвитку, особистісного підходу; творчої
самодіяльності та ін.
Принцип історизму. Принцип системності. Принцип об'єктивності.
Принцип активності і творчої діяльності. Принцип гуманізму. Принцип
зворотного зв'язку у сфері взаємодії та групових процесів розвитку.
Сукупність наукових методів збирання, оброблення й аналізу соціальнопсихологічних фактів.
Перемінні. Валидність. Контроль. Вік як перемінна. Наслідки.
Тема № 4. Спостережливість як професійно важлива якість при
роботі з дітьми та підлітками
Спостережливість. Індивідуальні особливості спостережливості.
Фактори, що обумовлюють спостережливість. Специфіка спостережливості в
сфері
“людина-людина”.
Об’єкти
спостереження.
Розвиток
спостережливості, вибірковості сприйняття, передбачення
Тема № 5. Формалізовані та малоформалізовані методики в роботі
ювенального психолога. Форми і напрямки групової та індивідуальної
роботи з дітьми. Психологічна допомога дітям із травмівним досвідом
Довільні та стандартизовані опитувальники. Види опитувань.
Типологія тестових опитувальників. Дослідження психодинамічних
властивостей людини. Фізіологічні основи психічної діяльності. Основні
властивості ВНД та їх дослідження. Вимірювальні та апаратурні методи
(швидкість реакції, працездатність, лабільність, витривалість) дослідження
ВНД. Тести досягнень (тепінг-тест і т. ін.). Оцінка функціональних станів,
застосування опитувальників. Дослідження пізнавальних процесів. Тести
загальних здібностей та інтелекту. Діагностика міжособових стосунків.
Принцип проекції особистості. Класифікація проективних методик за
особливостями вербальних чи невербальних стимулів і реакції респондента.
Слабоструктуровані стимули.
Історія розвитку групових методів практичної психології.
Співвідношення понять „групова психокорекція”, „групова психотерапія” і
„груповий тренінг”. Переваги групової форми психологічної роботи.
Соціально-психологічні
аспекти
групових
методів.
Види
психокоректувальних груп і груп особового зростання: Т-группи; групи
зустрічей; гештальтгруппы; групи тілесно орієнтованої терапії; групи
танцювальної терапії; Групові методи в психоаналізі та інших психологічних
школах Заходу. Гештальт-підхід. Груп-аналітичний підхід. Трансактний
аналіз в групі. Психодраматичний підхід. Телесно-орієнтований підхід.
Методи групової роботи в нейролінгвістичному програмуванні.
Психологічна допомога дітям із травмівним досвідом. Особливості
переживання травмівного досвіду дитиною.Методи психологічної допомоги
дітям із травмівним досвідом .
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Тема № 6: Загальна характеристика технологій супроводження сім’ї

СЖО
Захист прав дитини як пріоритетний напрям роботи. Оцінка потреб
дитини та її сім’ї. Раннє втручання як технологія роботи ювенальної
превенції Ведення випадку – ключова технологія роботи Мобілізація
ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми Соціальна робота з сім’ями,
які опинилися у складних життєвих обставинах
Робота з сім’ями, які
виховують дітей раннього віку, щодо формування навичок усвідомленого
батьківства і запобігання відмовам від немовлят Розвиток сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Тема № 7: Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, реабілітація дітей,
які перебувають у конфлікті з законом
3. Література ( основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Основна
1. Варій, М.Й. Загальна психологія: Підручник для студентів психол. і
пед. спец. : Затверджено МОН України. К. : Центр учб. літ..2007. 968 с.
2. М'ясоїд, П.А. Загальна психологія: Навч. посібник: Допущено МОН
України. К.: Вища шк., 2001. 488 с.
3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи.
Навчальний посібник. Том 3. – Київ, 2018. 236 с.
4. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів
ювенальної превенції Національної поліції України наказ МСВ України
19.12.2017 № 1044.
5. Соціальна робота з сім'єю : підручник : затверджено МОН України /
Н.Ю. Максимова. Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. 350 с.
6. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на
період до 2020 року: схвалено Розпорядженням Каб. Міністрів України від
15.11.2017 р. № 1023-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017%D1%80 (дата звернення: 18.06.2018).
Допоміжна:
1. Варій, М.Й. Основи психології і педагогіки: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України К. : Центр учб. літ., 2009. 374 с.
2. Максимова. Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / Н.Ю. Максимова. - Київ : Либідь, 2011. 520 с.
3. Максименко. С.Д. Загальна психологія: навч. посібник: /home/fulltext
: Рекомендовано МОН України К. : МАУП, 2000. 256 с.
4. Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій : навч. посіб.
К. : Правова єдність, 2011. 224 с.
5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи.
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Навчальний посібник. Том 1. Київ, 2020. 208 с.
6. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи.
Навчальний посібник. Том 2. – Київ, 2018. – 240 с.
7. Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та
перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2008 р., м. Днвськ). Дн-вськ: ДГУ, 2008. 476 с.
Інформаційні ресурси
1.URL:
http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3556008-syndrom-atoukraintsizishtovkhnulysia-z-posylenniam-nasylstva-u-simiakh
2. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...
3. URL:trostianets-rmk.edukit.vn.ua/Files/downloads/ПТСР%20ШІНО.pdf
4.URL:stud.com.ua/.../travmatichniy_stres_simptomi_osoblivosti_protikannya_per
sha_dopo...
5. URL: http://neuronews.com.ua/page/albert-feldman-E280A6ochen-vazhnosozdat-takuyusistemu-pri-kotoroj-voennosluzhacshij-smogC2A0byC2A0poluchitpsihologicheskuyupomocsh-na-vseh-etapahneseniyaC2A0sluzhbyC2A0posleC2A0demobilizacii
6. URL:http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf
7 URL:https://www.youtube.com/watch?v-SAsmuNg7KT0
8. URL: http://psyservice.Org
9. URL:http://tools.gurt.org.ua/tools/selfhelp
10. URL: www.notabe.net/hans-selje-stresbez-dystresu-zavershennya.html
11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229–19
12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-%D0%BF
4 Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль (екзамен)
1.
Наукова психологія
2.
Етичні засади діяльності практичного психолога.
3.
Зміст умови конфіденційності роботи практикуючого психолога
4.
Особистість практикуючого психолога та модель його
професійної діяльності.
5.
Практична психологія
6.
Специфіка вікових психолого-педагогічних проблем особистості
7.
Дайте визначеня щодо Національноъ системи соціально –
психологічної служби
8.
Основна мета діяльності психологічної служби
9.
Сучасні психологічні служби в Україні
10. Суб’єкт психологічної практики.
11. Психологічна практика
12. Предметом психологічного практикування
13. Превентивна робота з дітьми
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Індивідуальна профілактика
Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ЮП.
Закономірності міжособистісної взаємодії у групі.
Профілактики правопорушень.
Запобігання та протидії домашньому насильству.
Психологічна діагностика.
Психодіагностична робота з дітьми різного віку
Профілактична робота практикуючого психолога.
Визначеннч «Діагностичний мінімум»
Профілактична робота ювенального психолога
Психологічна корекція.
Індивідуальна психологічна корекція
Об’єкти психокорекції
Предмет корекції
Прогностика
Консультативна бесіда
Консиліум.
Тренінг.
Ігрова психотерапія.
Соціально-психологічна адаптація.
Робота психолога з дезадаптованими дітьми.
Компоненти психологічної готовності.
Методи виявлення тривожності.
Методи виявлення агресивності.
Робота психолога з підлітками.
Класифікація видів девіантної поведінки.
Суїцидальна поведінка.
Об'єктивні тести та суб'єктивні тести.
Заходи правового виховання.
Організації профілактики протиправних дій неповнолітніх.
Напрями профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
Сімейне виховання.
Хороша сім'я.
Структура системи роботи з батьками.
Форми роботи з батьками.
Дайте характеристику науковій психології.
Структура прикладної психології.
У чому полягає відмінність структури прикладної та наукової
психології.
52. Психологічна служба, дайте визначення.
53. Основні ознаки, що характеризують психологічну службу.
54. Суб’єкт та об’єкт психологічної практики.
55. Форми психологічної практики.
56. Засоби психологічної діагностики
57. Специфіка роботи ювенального психолога з підлітками та
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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старшокласниками.
58. Роль ювенального психолога роботі з підлітками.
59. Особливості роботи ювенального психолога з батьками.
60. Основні завдання психолога у роботі з батьками.

