




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика психологічної 

просвітницької роботи» є нормативним документом Київського університету імені 

Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою практичної психології на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального 

плану.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-

736 від 06.12.2007р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 

додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 

працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, який повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Методика психологічної 

просвітницької роботи». Містить необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Навчальна дисципліна «Методика психологічної просвітницької роботи» 

висвітлює актуальні теоретичні та методичні питання формування знань, умінь і 

навичок з питань планування та проведення психологом різних форм психологічної 

просвіти у різних закладах освіти. Курс сприяє оволодінню основами теоретичної та 

практичної діяльності майбутнього психолога. 

Мета навчальної дисципліни полягає у оснащенні студентів системою знань 

щодо теоретико-методологічних основ психологічної просвіти та сприяння у набутті 

ними практичних умінь просвітницької роботи. 

Завдання: 

1) ознайомлення бакалаврів зі структурою, змістом, методами, прийомами, формами, 

видами психологічної просвіти;  

2) демонстрація специфіки сучасних форм організації психологічної просвіти 

педагогів, батьків та дітей; 

3) організація вправлянь у практичному застосуванні різних методів просвітницької 

роботи;  

4) формування позитивних настанов на професію психолога у навчальному закладі, 

стимулювання до активних дій, спрямованих на самоосвіту та саморозвиток.  

Предметом навчальної дисципліна „Методика психологічної 

просвітницької роботи» є актуальні теоретичні та методичні питання формування 

знань, умінь і навичок у студентів з проблем наукового процесу планування, 

організації і проведення різних форм просвітницької роботи.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається у 3 блоках. 

1. Теоретичний – основні терміни та поняття; зміст, форми, види, методи викладання 

психології; сучасні методи психологічної просвіти; дискусійні проблеми. 

2. Практичний – уміння та навички проведення різних видів занять та застосування 

різних методів викладання психології.  

3. Самостійна робота –виконання творчих завдань з підбору змісту виступів, розробки 

тренінгів, бесід з використанням мультимедійних систем.  



Освітнє та професійне значення викладання курсу полягає у формуванні 

професійної компетентності студентів, здатності до самостійної активної творчої 

діяльності. 

Після опанування курсом бакалавр має: 

знати: предмет дисципліни та її значення для підготовки майбутнього 

психолога, мету й принципи психологічної просвітницької роботи з різними 

категоріями населення; концептуальну основу психологічної просвіти; методологічні 

підходи до конструювання практичних ситуацій. 

уміти: орієнтуватися в системі психологічних знань та сучасних наукових 

концепціях; застосовувати адекватні методи і прийоми для якісного проведення 

психологічної просвіти вчителів та батьків; формувати, розвивати і підтримувати 

професійну мотивацію на самоосвіту в галузі своєї діяльності; проводити 

психологічну просвіту в різних формах. 

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, 

практичні заняття, самостійна робота. 

На лекційних заняттях студенти отримують систематизовану інформацію з 

дисципліни. Метою семінарських занять є поглиблене вивчення студентами 

теоретичного матеріалу, формування навички самостійної переробки наукових 

текстів та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття вміння 

оперувати основними поняттями. 

Практичні заняття призначені для закріплення та деталізації теоретичних знань 

на практиці, отриманих на лекціях та семінарах; оволодіння навичками професійної 

діяльності; набуття умінь організації та проведення різноманітних форм та видів 

психологічної просвіти з дітьми, батьками та педагогами. Метою самостійної роботи 

студентів у навчальному процесі є опрацювання та закріплення психологічних знань, 

здійснення підготовки до семінарських та практичних занять на основі аналізу 

літературних джерел, розвиток вмінь самопізнання та саморозвитку. 

Перевірка якості засвоєння навчального матеріалу забезпечується такими 

формами контролю, як поточний контроль, модульний контроль та підсумковий 

(екзамен). 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 72 год., із них 10 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 4 год. – 

практичні заняття, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота.  



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом навчальної дисципліна „Методика психологічної 

просвітницької роботи” є актуальні теоретичні та методичні питання формування 

знань, умінь і навичок у студентів з проблем наукового процесу планування, 

організації і здійснення психологічної просвіти в різних закладах освіти. 

 

Курс: 

 

 

Напрям, 

спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS:  

2 кредити 

 

Змістові модулі: 

2 модулі 

 

Загальний обсяг 

дисципліни (години): 

72 години 
 

Тижневих годин:  

 4 години 

 

Шифр та 

назва галузі знань 

0301 „Соціально-політичні 

науки” 

 

Шифр та назва напряму 

підготовки: 

6.030102 „ Психологія”  

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

„бакалавр” 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 4. 

Семестр: 7  

 

Аудиторні заняття:  

28 години, з них: 

лекції: 10 годин 

семінарські заняття:  

14 годин 
практичні заняття: 4 години 

 

Самостійна робота:  

40 години 

Модульний контроль:  

4 години  

 

Вид контролю: залік. 

 

 



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  

Педагогічні та організаційні основи методики викладання психології у ВНЗ  

1. Методика психологічної 

просвітницької роботи: предмет, зміст, 

завдання та функції. 

12 4 2 2  8  

2 Комунікативний процес психологічної 

просвіти 

16 8 2 4 2 8  

3. Форми організації психологічної 

просвіти  

12 4 2 2  8  

Модульний контроль 2       

Разом: 42 16 6 8 2 24 2 

Змістовий модуль II. Психологічні, методичні та організаційні особливості 

психологічної просвіти різних учасників навчального та виховного процесу 

4. Специфіка просвітницької роботи 

психолога в різних закладах освіти 

14 6 2 4  8  

5. Методика психологічної просвіти через 

ЗМІ  

14 6 2 2 2 8  

Модульний контроль 2       

Разом: 30 12 4 6 2 16 2 

 

Усього за навчальним планом: 

 

72 

 

28 

 

10 

 

14 

 

4 

 

4 

 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль I.  

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ  

 

Лекція 1. Методика психологічної просвітницької роботи: предмет, зміст, 

завдання та функції. 

Загальна характеристика навчальної дисципліни. Мета та основні задачі 

дисципліни. Зміст навчальної дисципліни. Місце та роль навчальної дисципліни в 

системі багаторівневої підготовки фахівців-психологів. Психологічна просвіта як 

одна із форм і способів реалізації психопрофілактичних задач. Психогігієна, 

психопрофілактика та психологічна просвіта: визначення понять. Методика 

психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна, що акумулює 

суспільні, філософські та психологічні науки. Функції навчального предмету. 

Актуальні проблеми психологічної просвіти у психологічній службі освіти.  

 

Лекція 2. Комунікативний процес психологічної просвіти  
Психолог як умілий комунікатор. Умови ефективності публічного виступу 

(добре володіння матеріалом, ерудиція, здатність донести інформацію до 

непідготовленого слухача). Психолог як лектор-співбесідник. Повідомлення як 

складова комунікативного процесу – зміст, загальні вимоги. Комунікативний канал - 

теле- та відео-екран, монітор, комп’ютера, газетна та журнальна колонка, мембрана 

радіо, простір між комунікатором та реципієнтом. Аудиторія (слухач, реципієнт 

інформації) – різні характеристики залежно від здатності до сприймання матеріалу. 

Бар’єри комунікативного процесу (бар’єри розуміння, бар’єри соціально-

культурного плану, бар’єри взаємин) та способи їх подолання. Штучні бар’єри на 

шляху до розуміння між психологом та клієнтами. Внутрішні умови готовності до 

комунікації в процесі психологічної просвіти. 

 

Лекція 3. Форми організації психологічної просвіти. 

Наочні форми психологічної просвіти (психологічна газета, буклет, плакат, 

спеціальна вітрина, пам’ятка) – переваги та недоліки, вимоги до змісту та 

оформлення. Вербальні форми: бесіда (індивідуальна, групова), бесіда та виступ на 

радіо та телебаченні. Колегіальне обговорення. Лекція. Виступи на методичних 

об’єднаннях та семінарах. Публіцистична стаття. Методика організації та управління 

навчальною дискусією. 

Семінар 1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна 

дисципліна (2 год.) 

Семінар 2. Технологічні прийоми реалізації комунікативної складової 

психологічної просвіти (2 год.) 

Семінар 3-4. Психолого-педагогічні та організаційні умови успішності 

різних форм просвіти (4 год.) 

Практичне заняття 1. Самостійне проведення окремих форм психологічної 

просвіти (2 год.) 



 

Змістовий модуль II.  

Методичні та психологічні особливості проведення психологічної просвіти з 

різними учасниками навчального та виховного процесу.  

 

Лекція 4. Специфіка просвітницької роботи психолога в різних закладах 

освіти.  

Психологічна просвіта в різних установах (в установах освіти, в системі 

екстреної психологічної допомоги). Особливості психологічної просвіти в установах 

освіти (орієнтація на педагогів, дітей та батьків). Психологічна просвіта в системі 

роботи ПМПК (психолого-медико-педагогічна комісія). Поради по роботи серед 

учнів (враховувати запити дітей, говорити зрозумілою для дітей мовою, створювати 

умови для активності самих реципієнтів). Залучення молоді до психологічної 

просвіти (КВК, театралізовані постановки, ігри, Брейн-ринги, «Найрозумніший», 

тощо). Умови ефективності психологічної просвіти з батьками (змістова та 

методична підготовленість психолога, диференційованість підходу, доступність). 

Врахування педагогічного потенціалу родини як умова ефективності психологічної 

просвіти родини.  

 

Лекція 5. Методика психологічної просвіти через ЗМІ 

Варіанти публіцистичних виступів психолога в ЗМІ. Види взаємодії 

психолога та ЗМІ: постійна рубрика, коментарі з приводу листів читачів, проблемні 

виступи, тематика відповідно запитів, хроніка психологічної служби. Варіанти 

публіцистичних матеріалів: оригінальні, інтерв’ю та компіляційні. Особливості 

підготовки рукопису до друку (заголовок, ілюстрації, основний текст). Окремі 

аспекти співробітництва психолога зі ЗМІ (проблемність матеріалів, характер 

взаємодії з співробітниками ЗМІ, увага до правок та змін тексту).  

Семінар 5. Умови ефективності психологічної просвіти дорослих (педагогів 

та батьків) (2 год.) 

Семінар 6. Змістові та методичні аспекти психологічної просвіти школярів 

(2 год.) 

Семінар 7. Психологи закладів освіти та ЗМІ: зміст та способи взаємодії   

(2 год.) 

Практичне заняття 2. Аналіз періодичних видань на предмет психологічної 

просвіти серед населення (2 год.) 



 

IV. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль I 

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ  

 

Семінар 1.  

Семінар 1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна 

дисципліна (2 год.) 

Питання для обговорення 

1. Характеристика змістового компоненту навчальної дисципліни «Методика 

психологічної просвітницької роботи». Місце та роль навчальної дисципліни в 

системі багаторівневої підготовки фахівців-психологів. 

2. Схарактеризувати мету, завдання та функції навчальної дисципліни 

«Методика психологічної просвітницької роботи». Означити власні цілі 

ознайомлення із даною навчальною дисципліною. 

3. Що спільного та відмінного між психопрофілактикою, психогігієною та 

психологічною просвітою? Які основні характеристики психопрофілактики 

заслуговують на особливу увагу в контексті методики психологічної просвітницької 

роботи?  

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій 

працівників освіти щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз. 

 

Список рекомендованої основної літератури 
1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – 

М.: Ось – 89, 2007. – 144с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. 

– 250с. 

3. Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора. – М., 1970. – 232с. 

4. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2002. – 5 березня. 

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с. 

6. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы 

психологии. - №2. – 1998. – С.57-60. 

7. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 

112с. 

8. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с. 

 

Семінар 2. 

Технологічні прийоми реалізації комунікативної складової психологічної 

просвіти (2 год.) 
Питання для обговорення 

1. Професійні вимоги до психолога як умілого комунікатора 

2. Умови ефективності публічного виступу 

3. Бар’єри комунікативного процесу 

4. Прийоми залучення слухачів до активного обговорення психологічних 



проблем 

5. Практичне завдання: підготувати та продемонструвати окремий прийом 

активного залучення слухачів до обговорення проблем. 

 

Список рекомендованої основної літератури 
1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – 

М.: Ось – 89, 2007. – 144с. 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. 

– 250с. 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с. 

4. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы 

психологии. - №2. – 1998. – С.57-60. 

5. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 

112с. 

6. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с. 

7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. – 344с. 

 
Семінар 3-4.  

Психолого-педагогічні та організаційні умови успішності різних форм просвіти  

(4 год.) 

Питання для обговорення 

1. Наочні форми психологічної просвіти (психологічна газета, буклет, плакат, 

спеціальна вітрина, пам’ятка) – зміст, переваги, недоліки, доречність застосування. 

2. Характеристика форм психологічної просвіти, де домінують вербальні 

методи. 

3. Психологічна консультація у варіанті психологічної просвіти.  

4. Бесіда, виступ на радіо та телебаченні: змістові, організаційні та етичні 

аспекти.  

5. Колегіальне обговорення актуальних питань: варіанти організації та 

проведення.  

6. Лекція. Виступи на методичних об’єднаннях та семінарах.  

7. Публіцистична стаття: тематика та методика підготовки. 

8. Методика організації та управління навчальною дискусією. 

9. Презентація різних форм психологічної просвіти (виступ на радіо чи 

телебаченні; підготовка пам’ятки з приводу певної актуальної проблеми), виступ на 

раді, виступ на методоб’єднанні) – на вибір. 

 
Практичне заняття 1. 

Самостійне проведення окремих форм психологічної просвіти (2 год.) 

Мета: вправляння у підготовці змісту та самостійному проведенні окремих 

фрагментів певного виду психологічної просвіти. 

 



Змістовий модуль II 

ПСИХОЛОГІЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ТА 

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Семінар 5. 

Умови ефективності психологічної просвіти з дорослими (педагогами та 

батьками) (2 год.)  

Питання для обговорення 

1. Вивчення запитів батьків та педагогів щодо потреби у психологічній просвіті. 

2. Психологічні консультації з батьками та педагогами: види, зміст та методика 

проведення. 

3. Врахування педагогічного потенціалу родини як умова ефективності 

психологічної просвіти родини.  

4. Методика проведення психолого-педагогічних консиліумів, конференцій, 

круглих столів. 

 

Список рекомендованої основної літератури 
1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: Академия, 

2006. – 176 с. 

2. Петровская Л.А. Компетентность в общении: соціально-психологический тренинг. – М.: 

Просвещение, 1989. – 132 с. 

3. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.: Академия, 1991. – 120 с.  

4. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.: Крок за кроком, 

2004. – 128 с. 

 
 

Семінар 6. Психологічна просвіта школярів 

(2 год.)  

Питання для обговорення 

1. Характеристика основних видів психологічної просвіти серед школярів. 

2. Презентація типових проблем учнів різного віку, що потребують 

психологічної просвіти. 

3. Психологічні, педагогічні та організаційні умови успішної психологічної 

просвіти серед школярів.  

4. Групові та індивідуальні форми організації психологічної просвіти. 

5. Залучення молоді до психологічної просвіти (КВК, театралізовані постановки, 

ігри, Брейн-рінги, «Найрозумніший», тощо). 

 

Список рекомендованої основної літератури 
1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – 

М.: Ось – 89, 2007. – 144с. 

2. Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №6. – С.21-33. 

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. 

– 250с. 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с. 



5. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 

112с. 

6. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с. 

7. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического 

тренинга. – М., 1982.- 168с. 

 

Семінар 7. Психологічна просвіта через ЗМІ 

Питання для обговорення 

1. Варіанти публіцистичних виступів психолога в ЗМІ.  

2. Види взаємодії психолога та ЗМІ: постійна рубрика, коментарі з приводу 

листів читачів, проблемні виступи, тематика відповідно запитів, хроніка 

психологічної служби. За характером публіцистичні матеріали можна розділити на 

три варіанти: оригінальні, інтерв’ю та компіляційні.  

3. Особливості підготовки рукопису до друку (заголовок, ілюстрації, основний 

текст). Окремі аспекти співробітництва психолога зі ЗМІ (проблемність матеріалів, 

характер взаємодії з співробітниками ЗМІ, увага до правок та змін тексту). 

 

Практичне заняття 2. 

Аналіз періодичних видань на предмет психологічної просвіти дорослих 

та дітей. 

Мета: організація вправлянь у застосуванні на практиці активних методів 

навчання. 

 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль I.  

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ – 20 год.  

 

Тема 1. Методика психологічної просвіти викладання психології: зміст, 

завдання та функції навчальної дисципліни  

 

Завдання 

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка зміст 

понять): психіка, психологія, предмет навчальної дисципліни, метод, методика, 

форми навчання, засоби навчання. 

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими 

літературними джерелами. 

3. Підготувати анотацію однієї з робіт. 

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій 

населення щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз. 

 
Тема 2. Комунікативний компонент психологічної просвіти. 

Завдання 

1. Здійснити словникову роботу: лекція, семінарське заняття, практичне заняття, 

дискусія. 



2. Підготувати список бібліографії з предмету «Методика психологічної 

просвітницької роботи» за останній рік. 

3. Практичне завдання: підготувати та продемонструвати окремий прийом 

активного залучення слухачів до обговорення проблем. 

 

Тема 3. Конкретні форми організації психологічної просвіти. 

Завдання 

1. Здійснити словникову роботу: контроль та його види, діагностична методика, 

тест та його види. 

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими 

літературними джерелами. 

3. Підготуватися до практичних занять. 

4. Підготуватись до модульного контролю. 

5. Презентація окремих форм психологічної просвіти (виступ на радіо чи 

телебаченні; підготовка пам’ятки з приводу певної актуальної проблеми), виступ на 

раді, виступ на методоб’єднанні) – на вибір. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ – 12 год. 

 

Тема 4. Специфіка просвітницької роботи психолога в різних закладах 

освіти. 

Завдання 

1. Здійснити словникову роботу: активні методи, програмоване навчання, 

проблемне навчання, інтерактивні методи навчання. 

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими 

літературними джерелами. 

3. Підготувати для самостійного проведення вправу, яку можна використати під 

час тренінгу. 

 

Тема 5. Методика психологічної просвіти через ЗМІ. 

Завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими 

літературними джерелами. 

2. Підготуватися до модульного контролю. 

3. Практичне завдання: представити аналіз матеріалів періодичних видань на 

предмет психологічної просвіти дорослих та дітей. 



VІ. Навчально-методична карта дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи» 
Разом: 72 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 4 год., індивідуальна робота – 4 год.,  

самостійна робота – 36 год., підсумковий контроль (залік) – 2 год. 

 

Модулі Змістовий модуль I (103 : 3,65 ≈28 балів) Змістовий модуль П (116 : 3,65 ≈32 бала)  

Назва модуля Педагогічні та організаційні основи методики 

психологічної просвітницької роботи психолога  

 
 

Психологічні, методичні та організаційні особливості 

психологічної просвіти різних учасників навчального та 

виховного процесу 
 

Лекції 1 2 3 4 5  

Теми 

лекцій 

Методика 

психологічної 

просвітницької 

роботи: предмет, 

зміст, завдання та 

функції. 

(1 бал) 

 

 

Комунікативний 

процес 

психологічної 

просвіти. 

(1 бал) 

 

 

Конкретні форми 

організації психологічної 

просвітницької роботи. 

(1 бал) 

 

 

Специфіка просвітницької 

роботи психолога в різних 

закладах освіти. 

(1 бал) 

 

 

Методика 

психологічної просвіти 

через ЗМІ. 

(1 бал) 

 

 

 

 
 
 

 

Теми семінарських 

занять 

Методика 

психологічної 

просвітницької 

роботи як 

навчальна 

дисципліна 

( 11 балів). 

Технологічні 

прийоми реалізації 

комунікативної 

складової 

психологічної 

просвіти 

(11 балів). 

Психолого-педагогічні та 

організаційні умови 

успішності різних форм 

просвіти (4 год.) 

(22 бала) 

Умови ефективності 

психологічної просвіти 

дорослих (педагогів та 

батьків). 

(11 балів) 

Змістові та методичні 

аспекти психологічної 

просвіти школярів 

( 11 балів) 

 

Психологи 

закладів освіти та 

ЗМІ: зміст та 

способи  взаємодії 

(11 балів) 

 

Теми практичних занять   Самостійне проведення 

окремих форм 

психологічної просвіти 

(11 балів) 

 

 

 

 Аналіз 

періодичних 
видань на предмет 

психологічної 

просвіти серед 

населення 

(11 балів) 

 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 10 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ 30 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 25 балів Модульна контрольна робота  25 балів 

Підсумковий контроль Залік 



VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

(навчальний проект) 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується 

виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика 

психологічної просвітницької роботи» – це вид науково-дослідної роботи студента, 

яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 

зміст навчального курсу.  

 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  

 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали); 

 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 

бали);  

 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, 

історико-педагогічні розвідки (3 бали);  

 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (3 бали); 

 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у 

педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (4 бали);  

 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст 

навчального курсу) – 15 балів. 

 

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 

реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 

використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано 

відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 

 

VIII. Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної 

дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи» 

1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна. 

2. Мистецтво психолога говорити і переконувати. 

3. Теоретичні та практичні поради психологу, що готується до виступу на 

педагогічній нараді. 

4. Теоретичні та практичні поради психологу, що готується до виступу на 

батьківських зборах. 



5. Особливості психологічної просвіти у дошкільному закладі. 

6. Психологічна просвіта серед підлітків. 

7. Наочні форми просвіти в роботі психолога. 

8. Виступ перед батьками: яким він має бути. 

9. Гендерний аспект психологічної просвіти 

10. Лекція з актуальної проблеми як вид психологічної просвіти. 

11. Дискусії з педагогами на актуальні теми: місце і роль психолога. 

12. Виступ на телебаченні: як до нього підготуватися. 

13. Зміст та методи психологічної просвіта серед школярів 

14. Види психологічної просвіти серед молодших школярів  

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Методика 

викладання психології у ВНЗ».  

 

 

Таблиця 7.1  
 

Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді 

реферату) 
  

№ 
з/
п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 

кожним 
критерієм 

1. Обгрунтування актуальності, формулювання мети, 
завдань та визначення методів дослідження 

4 бали 

2. Складання плану реферату 2 бала 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання. 

10 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових 

публікацій 

4 бали 

5. Доказовість висновків, обгрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження 

6 балів 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 
вступ, основна частина, висновки, додатки, список 
використаних джерел) 

4 бала 

Разом 30 балів 
 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 

контролю з дисципліни  

„МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ” 
 

 

№ 

 

Вид діяльності (визначаються по кожній 

дисципліні) 

Максимальна 
кількість балів 

за один вид 

роботи 

Кіль-

кість 

оди-

ниць 

Всього 

1 Відвідування лекцій 1 5 5 

2 Відвідування практичних (семінарських, 

занять) 

1 9 9 

3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання) 
5 7 35 

4 Робота на практичному (семінарському) 

занятті у тому числі: 

- доповідь 

- виступ 

- повідомлення 

- участь у дискусії, тощо 

Всього 10, у 

тому числі за 

видами 

9 90 

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 

завдання) 

30 1 30 

6 Опрацювання фахових видань ( у тому числі 

першоджерел) 
10 - - 

7 Написання реферату 15 - - 

8 Виконання модульної контрольної роботи 25 2 50 

9 Виконання тестового контролю, експрес-

контролю  
10 - - 

1

0 

Лабораторна робота у тому числі: 

- допуск 

- виконання 

- захист 

Всього 10, у 

тому числі за 

видами 

- - 

1

1 

Творча робота ( у тому числі ессе) 20 - - 

 Загальна кількість балів:   219 

 Коефіцієнт перерахунку 219 : 100 = 2,19    

 Усього за семестр   100 

 Залік - - - 

 Підсумковий рейтинговий бал:   100 

 

 

 

 

 

 



Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS 

з національною системою оцінювання в Україні та 

КУ імені Бориса Грінченка (залік) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЕСТS  

 

Значення оцінки 

За 

національною 

системою 

Оцінка за 

шкалою 

університету 

А ВІДМІННО – відмінний 

рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними 

недоліками 

відмінно 90-100 

В ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо 

високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих 

грубих помилок добре 

82-89 

С ДОБРЕ – в цілому добрий 

рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю 

помилок 

75-81 

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній 

рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого 

навчання або професійної 

діяльності 
задовільно 

69-74 

Е ДОСТАТНЬО - мінімально 

можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

60-68 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з 

можливістю повторного 

складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за 

умови належного 

самостійного доопрацювання незадовільно 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить 

низький рівень знань(умінь), 

що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

1-34 

 



Питання до заліку 
 

 

1. Загальна характеристика навчальної дисципліни Методика психологічної 

просвіти. 

2. Мета, завдання, зміст навчальної дисципліни Методика психологічної 

просвіти.  

3. Психогігієна,  психопрофілактика та психологічна просвіта: спільне та 

відмінне. 

4. Обґрунтування необхідності володіння практичним психологом вміннями 

здійснювати психологічну просвіту. 

5. Загальна характеристика змісту  психологічної просвіти 

6. Загальна характеристика форм психологічної просвіти 

7. Індивідуальні форми психологічні просвіти: значення, переваги, види.   

8. Групові форми психологічної просвіти: значення переваги та недоліки, 

види. 

9. Загальна характеристика вербальних методів психологічної просвіти.  

10. Можливості  Інтернет з точки зору психологічної просвіти.  

11. Умови успішності та результативності заходу з психологічної просвіти 

12. Характеристика складових комунікативного процесу  

13. Бар’єри комунікативного процесу у психологічній просвіти та умови їх 

подолання  

14. Практичні рекомендації щодо  підготовки до виступу та самого виступу з 

метою психологічної просвіти. 

15. Наочно-друковані форми психологічної просвіти: сутність, переваги та 

недоліки. 

16. Характеристика прийомів активізації процесу проведення групової бесіди 

17. Індивідуальні бесіди: сутність, зміст, значення, переваги та недоліки.  

18. Бесіда, виступ на радіо чи телебаченні: варіанти, зміст, особливості 

підготовки психолога. 

19. Лекція в роботі практичного психолога: зміст, методика, умови 

успішності 

20. Організаційно-методичні підходи до підвищення інтересу слухачів до 

будь-якої форми психологічної просвіти  

21. Виступ психолога на педагогічній нараді: зміст, вимоги до підготовки та 

проведення.  

22. Особливості психологічної просвіти педагогів ДНЗ 

23. Особливості педагогічної просвіти батьків дітей.  

24. Особливості психологічної просвіти учнів молодших класів. 

25. Особливості психологічної просвіти підлітків 

26. Особливості психологічної просвіти старшокласників.  

27. Види психологічної просвіти в школі. 

28. Психолого-педагогічні читання, науково-практичні конференції як форми 

психологічної просвіти: сутність та методика застосування в практиці. 



29. Проблемні семінари, семінари-тренінги, семінари-супутники як форми 

психологічної просвіти: сутність та методика застосування в практиці. 

30. Тренінги, ігри, інтервізії, супервізії як активні методи психологічної 

просвіти: сутність та особливості застосування в практиці.  

31. Психолого-педагогічний консиліум: сутність, місце та роль практичного 

психолога.  

32. Вимоги до виступу практичного психолога на батьківських зборах.  

33. Круглі столи, дискусії, батьківський клуб за інтересами як вид 

психологічної просвіти: сутність, зміст питань та методика проведення.  

34. Семінар як вид психологічної просвіти: сутність, можлива тематика, 

методика проведення.  

35. “Фішки”або допоміжні методи в активному навчанні 

36. Види публіцистичних виступів психолога у ЗМІ 

37. Особливості підготовки рукопису до друку  

38. Психологічні та організаційні моменти співробітництва психолога зі ЗМІ 

39. Характеристика різних рубрик психологічної просвіти через ЗМІ.  

40. Окремі публікації, проблемні виступи  у ЗМІ, Коментарі за листами 

читачів, коментарі до певного матеріалу : вимоги до підготовки таких 

матеріалів. 

41. Участь практичного психолога у  ток-шоу як можливість психологічної 

просвіти через ЗМІ.  

42. Рекламна інформація, коротка інформація, оголошення, постійні 

психологічні рубрики, коментарі за листами читачів газети з точки зору 

психологічної просвіти: значення та вимоги до підбору.  

43. Особливості підготовки оригінальних матеріалів: статей,  заміток, 

коротких повідомлень   

44. Особливості підготовки матеріалів компіляційного характеру.  
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