
Виїзне заняття у Київському палаці дітей та 
юнацтва 04.03.2016 р. викладачі кафедри практичної психології Тетяна 
Володимирівна Клібайс та Оксана Анатоліївна Краєва провели виїзні 
проблемно-пошукові заняття на базі Київського палацу дітей та молоді зі 
студентами групи ППб-1-14-4.0д та групи ППб-2-14-4.0д в межах дисципліни 
«Педагогічна психологія». 

Процедура проведення проблемно-пошукових занять складалася з таких 
частин: по-перше, студенти отримали проблемні завдання, по-друге, 
розподілилися на міні-групи, по-третє, склали програму спостереження з 
урахуванням об’єкта, вказаного в проблемному завданні (міні-проекті).  

Наступними етапами були: ознайомлення студентів з Київським палацом 
дітей та молоді, реалізація власної програми дослідження, складання звіту з 
виконаної проблемно-пошукової діяльності та захист у вигляді презентацій та 
відео на семінарських заняттях 11.03.16 власних пошукових проектів. 

Проблемами пошукових занять виступали питання, безпосередньо 
пов'язані з професійним спостереженням: за роботою практичного психолога 
установи, за психологічними особливостями професіонала психологічної 
служби, за особливостями психолого-педагогічної діяльності установи, за 
навчально-виховною роботою, за оформленням та методичним обладнанням 
кабінету практичного психолога.  
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Також студенти завітали до виставкової зали Палацу – «Дім Миколи», де 
побачили та проаналізували художні роботи вихованців Палацу. 

 
 
Студенти мали змогу не лише детально ознайомитися з навчально-

виховною роботою установи, реалізувати власні плани зі спостереження, але й 
зустрітися з практичним психологом установи, дізнатися від нього інформацію, 
актуальну для проблеми дослідження, зафільмувати та задокументувати різні 
психологічні цікавинки.  

Результати відвідин були вдало презентовані та обговорені на захисті 
студентських проектів на семінарських заняттях з педагогічної психології 
11.03.2016.  

 

 
 

 
 



Враження студентів можна виразити словами Анастасії Губарець: «Ми 
побували в Київському палаці дітей та юнацтва побачили багато нового для 
себе, того що нам знадобиться в майбутньому, в роботі практичного психолога. 
Ми побували в кімнаті для тренінгів, поспілкувались з психологом, оглянули 
невелику, але цікаву бібліотеку, в якій є твори Костянтина Ушинського, Василя 
Сухомлинського та багатьох інших відомих людей. Все це надихнуло нас до 
нових починань і дало більш чітке розуміння професії психолога».  

Враження студентів можна побачити у зробленій ними презентації. 
У підсумку такої міні-проектної роботи було вирішено продовжувати 

співпрацю кафедри практичної психології з методичним відділом Київського 
палацу дітей та юнацтва в контексті проблемно-пошукової діяльності. 
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