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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Робочу програму навчальної дисципліни «Методи психопрофілактичної 

роботи» для студентів укладено відповідно до цілей, вимог і змісту навчання 

спеціальності у ВНЗ IІІ – IV р.а., закладених у Галузевих стандартах освіти – ОПП 

та ОКХ (галузь знань «Соціально-політичні науки»), та вимог, які висуваються 

нині до спеціалістів даного профілю. 
Програмою передбачено вивчення дисципліни «Методи 

психопрофілактичної роботи» в 3 семестрі. Дисципліна розглядається як складова 

змісту навчальної підготовки бакалаврів і побудована на відповідних 

теоретичних, наукових засадах та практичній підготовці. 
Зміст курсу (дисципліни) є доступним для студентів бакалаврів й 

розрахований на засвоєння його кожним студентом. Основним завданням 

викладача є формування у студентів теоретичних знань, надання їм практичної 

спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичній діяльності 

(житті). Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних 

досягнень студентів; стимулювання їх мотивації до здобуття знань; визначення 

рівня здібностей студентів, їх потреби у додатковому навчанні; виставлення 

відповідної оцінки. 
Для оцінювання процесу та результатів вивчення «Методи 

психопрофілактичної роботи» розроблені чіткі, зрозумілі і відомі студентам 

критерії, відповідно до яких виставляється оцінка, і використовуються при цьому 

такі методи, як: усне опитування, тестування, оцінювання виконання творчих 

завдань та розв’язування ситуаційних задач, самооцінювання, взаємооцінювання 

тощо. 
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування професійної 

компетентності студентів-психологів з планування та здійснення психологічної 

профілактики у різних сферах діяльності практичного психолога; вироблення 

умінь і навичок практичного застосування теоретичних знань. 
Завданнями викладача, реалізація яких забезпечить досягнення цієї мети, є: 

Формування у студентів знань з теоретичних основ організації та здійснення 

психологічної профілактики в різних сферах діяльності психолога; вироблення 

практичних навичок психопрофілактичної роботи з використанням знань даного 

курсу; стимулювання творчої активності в ході самостійної роботи та виконання 

науково-дослідних завдань. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати:  

- специфічні особливості психологічної профілактики якокремого виду діяльності 

практичного психолога; 
- актуальні напрямки психопрофілактичної роботи; 
- рівні та завдання психологічної профілактики; 
- принципи психологічної профілактики; 
- форми та методи психопрофілактики; 
- особливості планування та проведення психопрофілактичних заходів; 
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- специфіку організації та проведення психопрофілактичних заходів у різних 

сферах діяльності практичного психолога; 
- особливості психопрофілактичної роботи з різними віковими категоріями 

населення; 
- типові проблеми організації та проведення психопрофілактичних заходів; 

- нормативно-регулятивні аспекти психопрофілактичної роботи.  
вміти:  

- застосовувати теоретичні знання з курсу у практичній професійній діяльності; 
- діагностувати та прогнозувати напрямки і завдання психологічної профілактики 

актуальні для конкретної установи, організації, навчального закладу тощо; 
- планувати психопрофілактичні заходи з урахуванням специфіки галузі чи 

установи, у якій працює психолог; 
- розробляти програми, адекватно підбирати методи психологічної профілактики; 
- ефективно застосовувати різноманітні методи і прийоми психопрофілактичної 

роботи; 
- визначати групи ризику серед різних вікових категорій населення, що 

потребують цілеспрямованої психопрофілактичної допомоги; 
- ефективно застосовувати індивідуальні та групові форми психопрофілактичної 

роботи; 
- самостійно здійснювати контроль ефективності реалізованих 
психопрофілактичних заходів..  

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; 

уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до 

прийняття рішень; здатність до аналізу та порівняння отриманої інформації з 

іншими джерелами; здатність до самокритики; турбота про якість виконаної 

роботи; здатність до письмової і усної комунікації рідною мовою; навики роботи з 

комп'ютером; дослідницькі навики; базові знання в галузі, необхідні для освоєння 

вікової психології; базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному 

етапі впливають на розуміння чинників психічного розвитку особистості в 

онтогенезі. 
Фахові компетентності: базові уявлення про чинники формування 

програми психопрофілактики; уміння продемонструвати знання з методів 

психопрофілактичної роботи; створювати психологічний прогноз реалізації 

психопрофілактики; здатність використовувати отримані знання для аналізу 

психолого-педагогічних ситуацій; висвітлення тенденцій розвитку 

психопрофілактичних стратегій; проводити психологічне  обстеження  осіб  

різного  віку,  опрацювання  отриманих  результатів,  їх інтерпретації і укладання 

психологічної характеристики; здатність практично застосовувати отримані 

знання із курсу при написанні курсових, дипломних  робіт, виконання 

мультимедійних презентацій. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1   
Змістові модулі. 
№ 1  змістовий модуль „ Основи психологічної профілактики ” 
 

Тема 1. Психологічна профілактика як окремий вид діяльності 

практичного психолога. 
 Визначення поняття та специфічні особливості психологічної 

профілактики. Загальні цілі та завдання психологічної профілактики. Принципи 

психопрофілактики. Характеристика рівнів психологічної профілактики. Зв‘язок 

психологічної профілактики з іншими видами діяльності практичного психолога. 
Етичні та нормативні вимоги до організації і проведення психопрофілактичної 

роботи. Проблеми та сучасний стан психологічної профілактики у нашій країні. 
Тема 2. Психічний розвиток та його закономірності.  
Предмет, суб'єкти та об‘єкти психопрофілактичної роботи. Форми та 

методи психологічної профілактики. Планування та організація 
психопрофілактичних заходів. Моделі психопрофілактичних програм. 
Документування психопрофілактичної роботи психолога. Специфічні особливості 

планування та організації психопрофілактичних заходів Планування комплексних 

медико- психологічних та соціально-психологічних профілактичних заходів.  
Тема 3. Поняття норми та патології як основа планування 

психопрофілактичної роботи 
Роль психодіагностики у процесі планування психопрофілактичних 

заходів.  Нормативна поведінка (нормальна, «стандартна») відповідає соціальним 

нормам, характерна для більшості людей, викликає схвалення оточуючих і 

приводить до нормальної адаптації. Соціальна установка як готовність, схильність 

суб'єкта сприймати або діяти певним чином. Компоненти соціальної установки. 

Критерії визнання вчинків нормою чи патологією. 3. Психологічна класифікації 

поведінкових відхилень. 
 
Змістовий модуль 2.   Напрямки психопрофілактичної роботи у 

практичній психології. 
 

Тема 1. Психологічна профілактика девіантної поведінки  

Визначення поняття девіантної поведінки та причини її формування. 

Психологічні прояви девіантної поведінки. Психологічна класифікація девіантної 

поведінки. Аморальна (асоціальна, зовнішньо деструктивна, маргінальна, 

прикордонна) поведінка; делінквентна (антисоціальна, зміщено-деструктивна, 

протиправна) поведінка; саморуйнівна (дисоціальна, аутодеструктивна) 

поведінка.Принципи психологічної профілактики девіантної поведінки. Рівні та 

умови психопрофілактики девіантної поведінки. Форми і методи психологічної 

профілактики девіантної поведінки 
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Тема 2. Методи психопрофілактики насильницької та агресивної 

поведінки. 
Агресія та агресивність. Види агресивної та насильницької поведінки. 

Класифікація агресії залежно від мети, за ступенем та способом вираження, за 

спрямованістю, форми агресії. Специфіка психопрофілактики насильницької 

поведінки серед підлітків. Агресивні поведінкові реакції, притаманні підліткам. 

Методика психопрофілактики агресії у підлітковому віці. Методи 

психопрофілактики моббінгу та буллінгу. Ознаки боулінгу, специфіка 

розповсюдження, етапи психопрофілактики. Методи психопрофілактичної роботи 

з жертвами булінгу. Види жертв. Ознаки жертв булінгу. 
Тема 3. Методи пихопрофілактики адиктивної поведінки  

Загальна характеристика адиктивної поведінки. Види адитивної поведінки. 

Хімічна, нехімічна залежність, надцінні ідеї. Ознаки адикції. Причини 

виникнення адиктивної поведінки. Вибір об'єктів адикції. Динаміка адиктивної 

поведінки. Загальна характеристика профілактичних та корекційних 

антиадиктивних програм. Етапи психопрофілактичної діяльності психолога щодо 

адитивної поведінки у різних вікових категоріях. 
 

Тема 4. Методи психопрофілактики нервово-психічних розладів у 

дитячому віці 
Загальна характеристика доклінічних нервово-психічних порушень. Психогенії: 

визначення, форми, причини виникнення. Основні напрямки профілактики 

нервово-психічних порушень. Психологічні заходи запобігання нервово-
психічних порушень. Особливості профілактики неврозів у людей (дітей, 

школярів, дорослих) з різним типом ВНД. Вікові особливості профілактики 

нервово-психічних порушень. Принципи, рівні та методи профілактики 

депресивних розладів. Сучасний стан проблеми поширеності та профілактики 

нервово-психічних порушень. 
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10. Ефремов В.С. Основы суицидологии / В.С.Ефремов. – СПб.: Изд-во 

«Диалект», 2004. – 480с. 
11. Жмуров В.А. Психопатология / В.А. Жмуров. – М.: Медицинская книга, 2002. 

– 668 с. 
12. Завилянская Л.И. Психотерапия неврозоподобных состояний / Л.И. 

Завилянская. – К.: Здоров'я, 1987. – 128 с. 
13. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК 

системи освіти України / Упоряд. В.Г. Панок, 
І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с. 14. Змановская 

Е.В.Девиантология (Психология отклоняющегося 
поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. - 288 с 
15. Кара-Мурза С.Г. Маніпуляція свідомістю. Навчальний посібник. – К.: Оріяни, 

2006. – 528 с. 
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1. Романовська Д.Д., Ілащук О.В. Профілактика посттравматичних 

стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д.Д. 

Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 133 с. Розроблено та 

видано посібник (затверджений Вченою радою 19.03.2015 протокол №1/17):  
2. Румянцева Т.А. Понятие агрессивности в современной зарубежной 

психологии / Т.А. Румянцева Т.А.// Вопросы психологии.- 2010. - №1.- 76 с. 
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Савчин. – К : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер). 
4. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // 

Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи 

Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) / [за ред. І. Д. Беха, О. 

В. Мельника]. – Івано-Франківськ: В-тво "Тіповіт", 2011. – Вип. 1. – 236 с. 
5. Теслюк, П. Ю.  Психолог - педагогу : Підказки та рекомендації / П. 

Ю. Теслюк. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека 

"Шкільного світу". Психолог. Бібліотека. Початкова освіта. Бібліотека.). 
6. Теслюк, П.  Робота психолога з батьками. Підказки та рекомендації : 
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