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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасна підготовка фахівців за напрямом 6.030103 «Практична 

психологія»  як галузі науково-теоретичних досліджень та розробки і 

впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі в системі 

«людина – людина» ґрунтується на інтеграції навчальних планів та програм, 

які спрямовані на забезпечення високої ефективності майбутньої професійної 

діяльності. Досить актуальним є дотримання співвідношення в процесі 

підготовки майбутніх практичних психологів теоретичного компоненту, що 

проявляється у формуванні знань, умінь і навичок, та практичного, який 

передбачає врахування багатьох прикладних аспектів діяльності. Зокрема, 

професійна підготовка вимагає сформованості не тільки практичних умінь і 

навичок у співвідношенні з отриманими теоретичними знаннями, але й 

сформованості особистісних якостей (професійного мислення, професійної 

самосвідомості, професійної компетентності, структурного компоненту «Я-

концепції» («Я – психолог» та ін.) та наявності професійних здібностей до 

впровадження практичної діяльності психолога. 

Отримання освітньо-професійного рівня першого (бакалаврського) зі 

спеціальності «Практична психологія» базується на визначенні рівня 

підготовки випускників із нормативних дисциплін циклу професійно-

практичної підготовки відповідного навчального плану. Чинними 

навчальними планами передбачено таку форму державної атестації як 

комплексний екзамен із психології. 

Питання до державного екзамену відповідають змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 

з ухвалою кафедри практичної психології (Протокол № 6 від 17.01 2017 р.) 

Випускники спеціальності «Практична психологія» повинні мати 

теоретичні знання та практичні навички з нормативних дисциплін циклу 

професійно-практичної підготовки відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик фахівців освітньо-професійного рівня Перший 

(бакалаврський). 

Білет з питаннями до комплексного кваліфікаційного екзамену з 

психології структуровано з урахуванням трьох видів засвоєння навчального 

матеріалу: 

А – репродуктивного, 

В – алгоритмічного, 

С – інноваційного (творчого). 

Останні узгоджуються з трьома рівнями розвитку пізнання: 

- рівень обізнаності, 

- рівень практичного застосування отриманих знань згідно із заданим 

алгоритмом,  

- інноваційний рівень, який передбачає самостійне виконання операцій, 

окремих дій та діяльності в цілому в умовах відсутності готового алгоритму 

(в нестандартних ситуаціях). 
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У відповідності з означеними рівнями (А, В, С) побудовано (та 

оцінюються в балах) відповіді випускників.  

Структура екзаменаційного білета. Екзаменаційний білет 

складається з трьох блоків, серед яких 1-й і 2-й блоки – це тестові завдання, 

які оцінюють репродуктивний рівень засвоєння знань, та 3-й блок – 

психопрактичне завдання, який оцінює алгоритмічний, інноваційний або 

творчий рівень засвоєння знань. 

1-й блок білета складається з 10 питань набору дисциплін 

загальнопсихологічної підготовки: загальна психологія, вікова та педагогічна 

психологія, соціальна психологія. Тестові завдання закритого типу 

передбачають вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих. 

 Наприклад: Який вид пам’яті забезпечує збереження інформації 

впродовж значних часових відрізків – місяців, років: 

а) короткочасна, 

б) оперативна, 

в) довготривала. 

 2-й блок білета складається з 10 питань набору дисциплін спеціальної 

психологічної підготовки: основи психотерапії, патопсихологія, 

психодіагностика, основи психологічного консультуванння та психокорекції. 

Тестові завдання закритого типу передбачають вибір однієї правильної 

відповіді з кількох запропонованих. 

 Наприклад: Найкраща форма індивідуальної психотерапії дітей з 

невротичними розладами – це: 

а) сімейна психотерапія, 

б) гештальт-психотерапія, 

в) аутогенне тренування, 

г) ігрова психотерапія. 

 Критерії оцінювання тестових завдань. 

“Відмінно” – тестові завдання виконані правильно і повно, вільно 

використані наукові знання. 

“Добре” – неправильна відповідь на одне тестове завдання. Інші завдання 

висвітлені правильно, повно. 

“Задовільно” – неправильна відповідь на два або три тестових завдань.  

“Незадовільно” – всі завдання виконано неправильно. 

 

3-й блок білета. Приклад: 

Проаналізуйте ситуацію, дайте відповіді на запитання. 

     До психологічної служби одного з ВНЗ звернулася студентка 21 року зі 

скаргами на появу незалежно від її волі думок про те, чому в людей носи 

різної форми. Студентка розуміє всю безглуздість таких думок і ставиться до 

них з повною критикою, але позбутися їх не спроможна.  

    Яке порушення має місце у цієї хворої? Які методики діагностування 

даної патології ви знаєте? Якими мають бути подальші дії психолога 

вузівської служби? 
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Критерії оцінювання практичного завдання.  

“Відмінно” – правильна, ґрунтовна, повна відповідь, практичне вирішення  

проблеми самостійне, з елементами творчого.  

“Добре” – правильна, але недостатньо повна, розгорнута відповідь, не 

визначене власне ставлення до проблеми. Наявність однієї фактичної 

помилки. 

“Задовільно” – поверхова, неаргументована відповідь, недостатнє засвоєння 

наукових понять, відсутність наукового і практичного аналізу, недостатнє 

розуміння ситуації. 

“Незадовільно” – неправильна відповідь, студент не володіє науковими 

фактами, недостатньо розуміє ситуацію, не вміє її аналізувати. 
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ПРОГРАМА 

комплексного кваліфікаційного екзамену з психології 

для напряму 6.030103 «Практична психологія», освітнього рівня 

першого (бакалаврського) 

 

Загальна психологія 

Предмет та завдання загальної психології. Поняття про психіку та її 

природу. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. 

Свідомість як вищий рівень психічного відображення і саморегуляції 

людини. Самосвідомість і “Я-концепція». Поняття про особистість та її 

структуру. Активність особистості та її джерела. Загальна психологічна 

характеристика діяльності, її структура і види. Поняття про відчуття. 

Фізіологічні механізми відчуття. Класифікація відчуттів. Основні властивості 

відчуттів. Поняття про сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. 

Основні властивості сприйняття. Пам’ять як психічний процес. Основні види 

і процеси пам’яті. Типи запам’ятовування. Прийоми ефективного 

запам’ятовування. Поняття про уяву. Види уяви. Механізми створення 

образів уяви. Поняття про мислення. Природа мислення та його різновиди. 

Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Поняття про увагу. 

Основні види уваги. Характеристика властивостей уваги. Поняття про волю. 

Вольові властивості особистості. Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових 

дій. Структура вольової дії та аналіз її компонентів. Поняття про емоції та 

почуття. Види емоцій. Види почуттів. Поняття про спрямованість 

особистості. Компоненти спрямованості особистості. Поняття про здібності 

людини. Класифікація здібностей. Рівні розвитку здібностей. Задатки і 

здібності. Обдарованість. Майстерність. Талант. Геніальність. Поняття про 

темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Типи темпераменту. 

Поняття про характер. Закономірності формування характеру. Взаємозв’язок 

характеру і темпераменту. 

 

Рекомендована література: 

1. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С.Д. 

Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна академія управління 

персоналом. – 3-тє вид., стер. – К. : МАУП, 2007. – 256 c. 

2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищих пед. 

навч. закл. / П.А. М'ясоїд. – 3-тє вид., випр. – К. : Вища школа, 2004. – 487 с. 

3. Основи психології: Підручник для студ. вищих навч. закл. / О. В. 

Киричук (заг.ред.), В.А. Роменець (заг.ред.). – 6-те вид., стер. – К. : Либідь, 

2006. – 632с. 

4. Психологія: Підручник для пед. вузів. – вид. 3-є, доп. / За ред. Г. С. 

Костюка. – К.: Вид-во «Рад. школа», 1968. – 572 с. 

5. Скрипченко О. В. Загальна психологія: Навч. Посібник / О.В. 

Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2005. – 

464 с. 

6. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учеб. для студ. вузов / 
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Г.С. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Деловая книга, 

1999. – 512с. 

7. Брушлинский А. В. Введение в психологию: Учебник для высш. шк. 

/ А.В. Петровский (ред.); А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, Т.П. Зинченко та 

др. – М. : Academia, 1996. – 496 с. 

8. Краткий психологический словарь / А.В. Петровский (ред.), Л.А. 

Карпенко (ред.-сост.), М.Г. Ярошевский (ред.). – 2-е изд., расшир., испр. и 

доп. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с. 

9. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000.–Кн. 1 : Общие основы психологии. – 688 с. 

10. Общая психология: Словарь / А. В. Петровский (ред.). – М. : 

ПЕРСЭ, 2005. – 250с. — (Серия словарей «Психологический лексикон»). 

11. Столяренко Л. Д. Основы психологии: Учеб. пособие для студ. 

Вузов / Л.Д. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1997. – 736 с. 

 

Вікова та педагогічна психологія 

Поняття про психічний розвиток особистості та його закономірності. 

Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини. Психоаналітичні теорії 

розвитку особистості. Теорія соціального научіння. Когнітивно-генетична 

теорія психічного розвитку. Концепція діалектичного характеру розвитку 

Г.С. Костюка. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона. Теорія 

розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського. Психічний розвиток і 

навчання. Роль діяльності в психічному розвитку людини. Провідна 

діяльність та її види. Основні критерії та показники психологічного віку. 

Різні підходи до вікової періодизації психічного розвитку. Періодизація 

вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. Психологічні особливості дітей 

немовлячого віку. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність у  

ранньому дитинстві. Криза трьох років. Психічний і особистісний розвиток  

дитини в дошкільному віці. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника. 

Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі. Психологічна 

характеристика дітей молодшого шкільного віку. Загальна характеристика 

психічного та особистісного розвитку підлітка. Криза підліткового віку. 

Психічний розвиток у ранній юності. Особистісне та  професійне 

самовизначення старшокласників. Криза ідентичності. Загальні психологічні 

особливості пізньої юності. Загальна психологічна характеристика зрілого 

віку. проблема самореалізації дорослої людини та її життєві кризи. 

Мета, принципи і зміст педагогічного процесу. Структура 

педагогічного процесу. Навчальна ситуація – основний компонент 

навчальної діяльності. Навчальні задачі. Мотивація навчальної діяльності 

учнів: види мотивації, її динаміка. Структура педагогічної діяльності. 

Педагогічні здібності як умова успішної педагогічної діяльності. Мотивація 

педагогічної діяльності. Розвиток професійної “Я-концепції» педагога. Суть 
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педагогічного спілкування. Типи педагогічної комунікації. Схема 

психологічного аналізу уроку. 

 

Рекомендована література: 
1. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська; Національний педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 210 с. 

2. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / В.М. Поліщук; Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Суми : 

Університетська книга, 2007. – 330 с. 

3. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. Посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – 2-ге вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 359 с. – (Серія 

«Альма-матер»). 

4. Савчин М. В. Педагогічна психологія: навч. посібник / М.В. 

Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 422 с. – (Серія «Альма-матер»). 

5. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – 

Вид. 2-ге, доп. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Серія «Вища освіта в 

Україні»). 

6. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. 

вузов / Г.С. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2000. – 624с. – 

(Gaudeamus). 

7. Аверин В. А. Психология человека от рождения до смерти. 

Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость: Полный курс 

психологии развития:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / А. А. Реан (ред.); В.А. Аверин, 

Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач та др. – 2-е изд. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 

2003. – 411 с. : ил. – (Серия «Психологическая энциклопедия»). 

8. Крайг Грэйс. Психология развития / Н. Мальгина (пер.с англ.). – 

7-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2003. – 988 с. : рис. – (Серия «Мастера 

психологии»). 

9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости: учеб. пособие для студ. высш. спец. учеб. 

заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд. – М. : Творческий 

центр «Сфера», 2008. – 464 с. – (Учебное пособие). 

10. Максименко С. Д. Генетическая психология: Методологическая 

рефлексия проблем развития в психологии / С.Д. Максименко. – М. : Рефл-

бук, 2000. – 319 с. 

11. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. / Р.С. немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000.– Кн. 2 : Психология образования. – 608 с. 

12. Обухова Л. Ф. Детская возрастная психология: Учеб. пособие для 

студ. вузов / Л.Ф. Обухова. – 3-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 

2000. – 444 с. 
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Соціальна психологія 

Психологія спілкування. Спілкування як форма вияву активності 

особистості.  Бар’єри спілкування. Психологічні впливи в процесі 

спілкування. Проблема конфлікту в соціальній психології. Соціальна 

психологія груп. Характеристика великих соціальних груп. Психологія  

малих соціальних груп і структура взаємин у них. Групові норми і 

нормативна поведінка. Концепція референтних груп особистості. Лідерство і 

керівництво в малих групах. Стадії та умови формування учнівського 

колективу. Структура міжособистісних стосунків в учнівському колективі. 

 

Рекомендована література: 
1. Волянська О. В. Соціальна психологія: навч. посібник / О. В. 

Волянська, А.М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Серія «Вища 

освіта XXI століття»). 

2. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів / 

М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с. 

3. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / В.В. Москаленко; АПН України; Інститут психології ім. 

Г.С.Костюка. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. : рис. 

4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник / 

Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. – (Альма-матер). 

5. Соціальна психологія в Україні: Довідник / АПН України; 

Інститут соціальної та політичної психології / М. М. Слюсаревський 

(ред.)Л.П. Булах (упоряд.). – К. : Міленіум, 2004. – 195 с. 

6. Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия. 

Теоретические подходы: Учеб. пособие для вузов, обучающ. по спец. 

«Психология» / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М. : 

Аспект Пресс, 2002. – 286 с. 

7. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М. 

Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375 с. 

8. Аронсон Элиот. Социальная психология: Психологические 

законы поведения человека в социуме / Аронсон Эллиот, Уилсон Тим, 

Эйкерт Робин; В. Волохонский (пер.с англ.). – 5-е междунар. изд., доп. и 

расшир. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 558с. : рис., табл. – (Проект 

«Психологическая энциклопедия»). 

9. Майерс Дэвид. Социальная психология: Учебник / В. Усманов 

(гл.ред.), С. Гаврилов (пер.с англ.). – 2-е изд., испр. – СПб. : ЗАО 

«Издательство «Питер», 1999. – 684 с. : ил. – (Мастера психологии).  

10. Реан А.А. Социальная педагогическая психология: Учеб. пособие 

для студ. и аспирантов психолог. фак., а также слушателей курсов психол. 

дисциплин на гуманит. фак. вузов РФ / Реан А.А., Коломинский Я.Л. – С.Пб.: 

Питер, 1999. – 416 с. – (Мастера психологии). 

11. Шихирев П. Н. Современная социальная психология: Учеб. 

пособие для вузов / П.Н. Шихирев. – М. : Институт психологии РАН; КСП+, 

2000. – 446 с. – (Библиотека социальной психологии). 



 10 

 

Основи психотерапії 

Предмет та завдання психотерапії. Класифікація психотерапевтичних 

методів.. Психотерапевтичний контракт. Психодинамічний напрям у 

психотерапії. Гуманістичний напрям психотерапії. Поведінкова 

психотерапія. Сутність групової психотерапії. Особистість психотерапевта.  

Показання, успішність застосування методу арттерапії.   Клієнтцентрована 

психотерапія. Організація групової психотерапії. Терапевтичні чинники 

групової психотерапії. Фази розвитку групи у груповій психотерапії. Основні 

положення логотерапії В.Франкла. Розвиток психотерапії в Україні. 

Особливості дитячої психотерапії. Складові трансактного аналізу: аналіз 

структури особистості, аналіз трансакцій, аналіз психологічних ігор, аналіз 

індивідуального життєвого сценарію. 

 Рекомендована література: 
1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: 

Учеб. пособие для студ. старших курсов психол. фак. и отделений ун-тов / 

А.Ф. Бондаренко. – М. : Институт психотерапии, 2000. – 353 с. 

2. Бурлачук Л. Ф. Основы психотерапии: Учеб. пособие для студ. 

вузов, которые обуч. по спец. «Психология» и «Социальная педагогика» / 

Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. – 2-е изд. – К. : Ника-Центр, 

2001. – 320 с. 

3. Бурлачук Л. Ф. Психотерапия. Психологические модели: учебник 

для вузов / Л. Ф. Бурлачук (науч.ред.), Кочарян А. С., Жидко М. Е.. – 2-е изд., 

стер. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 480 с. : ил. – (Серия «Учебник для 

вузов»). 

4. Вайнер И. Основы психотерапии / Вайнер Ирвинг. – 2-е междунар. 

изд. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2002. – 288 с. – (Серия «Золотой фонд 

психотерапии»). 

5. Введение в психотерапию / Под ред. С. Блоха. – Амстердам; К.: 

Сфера, 1997. 

6. Зубалий Н. П. Основы психотерапии: Учеб. пособие / Зубалий Н. П., 

Левочкина А. М.; Межрегиональная Академия управления персоналом. – К. : 

МАУП, 2001. – 158 с. 

7. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М.: Реал-бук; К: Ваклер, 1997. 

8. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д. Карвасарский (ред.). – 

СПб. и др. : Питер Ком, 1999. – 743 с. – (Мастера психологии). 

9. Психотерапія – нова наука про людину / Альфред Пріц (ред.)Ю. 

Прохасько (пер.з нім.). – Львів : Електрон, 1998. – 391с. 

10. Романин А. Н. Гуманистическая психология и психотерапия: Учеб. 

пособие / А.Н. Романин. – М. : КНОРУС, 2005. – 207 с. 

11. Рудестам Кьел. Групповая психотерапия / А. Голубев (пер.с англ.). – 

2-е междунар. изд. – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : 

Питер, 2006. – 384 с. : рис. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»). 

12. Шліппе Аріст фон. Системна психотерапія та консультування: Навч. 

посіб. для психіатрів, психотерапевтів, психологів / Шліппе Аріст фон, 
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Швайцер Йохен; О. Фільц (пер.з нім.). – Л. : ВНТЛ-Класика, 2004. – 320с. : іл 

 

Патопсихологія  

 Принципи, методи та організація патопсихологічного дослідження. 

Порушення пам’яті та уваги. Методи їх вивчення. Розлади мислення та 

мовлення; методи їх дослідження. Порушення свідомості та самосвідомості. 

Розлади емоційної сфери людини. Розлади перцепції. Розлади відчуттів та 

сприймання. Розлади волі та потягів. Розлади свідомості. Типології 

акцентуйованих особистостей за К. Леонгардом та А.Є. Лічком. Девіантна 

поведінка підлітків: діагностика, причини виникнення, засоби корекції. 

Рекомендована література: 
1. Зейгарник Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. вузов / 

Зейгарник Блюма Вульфовна. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2006. — 

208с. — (Серия «Классическая учебная книга»; Высшее образование).  

2. Максимова Н.Ю. Основы детской патопсихологии: Учебное пособие / 

Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина, В.М. Пискун – К .: НПЦ Перспектива, 

1999. – 432 с. 

3. Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. 

Мэш, Д. Вольф.— СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. — 384 с. 

 

Психодіагностика  

  Психодіагностика, її предмет, завдання і функції. Вимоги до 

психодіагностичних методик. Етичні аспекти психодіагностики. Тест як 

метод психодіагностики. Класифікація тестів. Розробка психодіагностичного 

тесту та вимоги до нього. Поняття шкали у психології. Класифікація шкал. 

Діагностичні можливості соціометричного методу та процедури проведення 

соціометрії. Тест К. Леонгарда. Засоби психодіагностики психологічної 

готовності до шкільного навчання. Тести діагностики інтелекту. Діагностичні 

методи, які застосовуються в сімейному консультуванні. Малюнок сім’ї. 

Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів (в тому числі 

проективних). Методики діагностики рис особистості. Діагностика 

когнітивного розвитку дитини в молодшому шкільному віці. Методи 

психодіагностики психічного розвитку дошкільників. Засоби діагностики 

функціональних станів людини. Методи діагностики самосвідомості. Методи 

діагностики мотиваційної сфери. 

Рекомендована література: 
1. Корольчук М. С. Психодіагностика: Навч. посіб. для студ. вищих 

навч. закл. / М. С. Корольчук (заг.ред.), В.І. Осьодло. – К. : Ельга; Ніка-

Центр, 2004. – 399 с. : рис., табл. 

2. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – 

К. : Шкільний світ, 2002. – 112 с. – (Психолог; Вип.1). 

3. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В.О. Скребець. – К. : Слово, 2003. – 192 с. 

4. Терлецька Л. Г. Шкільна психодіагностика / Л.Г. Терлецька. – К.: 

Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 117 с. : іл., табл. – (Бібліотека 
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«Шкільного світу»). 

5. Анастази А. Психологическое тестирование / Анастази Анна, 

Урбина Сьюзан. – 7-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2003. – 687 с. : рис. – 

(Мастера психологии). 

6. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / Бодалев А. А., Столин В. 

В., Аванесов В. С. И др. – СПб. : Речь, 2003. – 439 с. : рис., табл. – 

(Психология). 

7. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. 

– СПб. и др. : Питер, 2003. – 350 с. : рис. – (Серия «Учебник нового века»). 

8. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей / В.Н. 

Дружинин; РАН; Институт психологии {Москва}. – М. : Academia, 1996. – 

224 с. 

9. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000.– Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики. – 

640 с. 

10. Основы психодиагностики / А.Г. Шмелев (ред.). – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1996. – 544 с. 

11. Реан А. А. Психодиагностика личности в педагогическом процессе: 

Учеб. пособие / А.А. Реан; Ленинградский гос. областной ун-т. – С.Пб., 1996. 

– 109 с. 

12. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие 

личности / Н.И. Шевандрин. – М. : Владос, 1998. – 512 с. : ил. 

13. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / Д.Я. 

Райгородский (ред.-сост.). – Самара : Бахрах-М, 2008. – 623 с. 

 

Психологічне консультування та психокорекція 

  Поняття, принципи та завдання психологічного консультування. 

Методи та організація психологічного консультування Види та техніки 

психологічного консультування. Етапи психологічного консультування. 

Загальні вимоги до особистості консультанта. Консультативний контакт та 

його складники. Консультування з проблем емоційно-особистісного розвитку 

дитини. Особливості сімейного консультування. Основні психологічні 

причини порушень у родинному вихованні, шляхи їх корекції. Синдром 

емоційного (професійного) вигорання та способи його подолання. 

Консультування з проблем подолання кризових станів. Психокорекційна 

робота із дітьми. Особливості  комунікації в психологічному консультуванні. 

Рекомендована література: 
1. Айві Ален. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: 

Сприяння розвитку клієнта: Навч. посібник / О. Абесонова (пер.). – К. : 

Сфера, 1998. – 342 с. 

2. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: Навч. 

посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 255 с.  

3. Карамушка Л. М. Основи психолого-управлінського 
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консультування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Карамушка Л. М., 

Коломінський Н. Л., Войтович М. В. та ін. Міжрегіональна академія 

управління персоналом / Л. М. Карамушка (ред.). – К. : МАУП, 2002. – 136 с. 

: рис. 

4. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл./ С.Б. Кузікова. – Суми : Університетська книга, 

2006. – 384 с. : рис. 

5. Осадько О. Ю. Технології психологічного консультування / О.Ю. 

Осадько. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

6. Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: навч. 

посіб. / Т.М. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – 144с. – (Серія «Психологічний 

інструментарій»). – Ч. 1. – 144 с. 

7. Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: навч. 

посіб. / Т.М. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – 176 с. – (Серія 

«Психологічний інструментарій»).–Ч. 2. – 176 с. 

8. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування: Навч. 

посібник / Г.О. Хомич, Р. М. Ткач Міжрегіональна академія управління 

персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 150 с. 

9. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція: Навч. 

посіб./ І.М. Цимбалюк. – Рівне : ЦНТІ, 2001. – 111 с. 

10. Шліппе Аріст фон. Системна психотерапія та консультування: Навч. 

посіб. для психіатрів, психотерапевтів, психологів / Шліппе Аріст фон, 

Швайцер Йохен; О. Фільц (пер.з нім.). – Л. : ВНТЛ-Класика, 2004. – 320 с. 

11. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, 

теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.С. Яценко. – 
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