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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Методи психопрофілактичної роботи 
Викладач (-і) Балега Катерина Юріївна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 
Контакти  (0312) 612008 
Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка застосування методів 

психопрофілактики у різних сферах діяльності практичного психолога. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 Змістовний модуль 1. Основи психологічної профілактики 
 Змістовний модуль 2. Напрямки психопрофілактичної роботи у практичній 

психології. 
Дисципліна «Методи психопрофілактичної роботи» як галузь як навчальна 

дисципліна має на меті озброєння студентів системою загальнотеоретичних та 

практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок психологічної психологічної 

профілактики у різних сферах діяльності практичного психолога. 
Психопрофілактика – це розділ загальної профілактики, що включає сукупність 

заходів, які забезпечують психічне здоров'я, попереджають виникнення і поширення 

нервово-психічних захворювань. 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

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. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

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; 
- 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.. 
 

5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 30 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 70 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

3 053 Психологія 2 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

 
Тема  

кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Основи психологічної профілактики 

Тема1. Психологічна профілактика як окремий вид 

діяльності практичного психолога. 
4 2 10 

Тема 2. Психічний розвиток та його закономірності. 4 2 10 
Тема 3. Поняття норми та патології як основа 

планування психопрофілактичної роботи 
4 2 10 

Модуль ІІ. Напрямки психопрофілактичної роботи у практичній психології. 
Тема 4. Психологічна профілактика девіантної поведінки 4 4 10 
Тема 5. Методи психопрофілактики насильницької та 

агресивної поведінки. 
6 4 10 

Тема 6. Методи пихопрофілактики адиктивної поведінки 4 4 10 
Тема 8. Методи психопрофілактики нервово-психічних 

розладів у дитячому віці 
4 2 10 



6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із методи 
психопрофілактичної роботи:  

1) характер володіння знаннями з методи психопрофілактичної 
роботи (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із юридичної психології (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 



та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 
Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 
завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Никоненко Ю.П. Клінічна психологія. Підручник. К.: КНТ, 2016. 
2. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навчальний посібник.К.:Каравела, 2016. 
3. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти. Навчальний 

посібник. К.:Каравела, 2013 
4. Л.М. Вольнова НПІ ім.Драгоманова, 2016 

Додаткова: 
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. 
3. Савчин, М. В.  Педагогічна психологія : Навч. посібник / М. В. 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 : Навчальний 

посібник / П. Теслюк. – К. : "Шкільний світ", 2014. – 112 с. – (Бібліотека 

"Шкільного світу". Психолог. Початкова освіта. Бібліотека ; 12). 
7. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навчальний посібник / 

А.Й.Капська, Л.М.Завацька, С.В.Грищенко. – К.: Видавничій дім Слово. 2011. – 
248 с. 

8. Феимскин Н.П Социально-психолоическая диагостика развития личности  малых 

груп / Н.П.Феимскин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М: Издательство института 

Психотерапии, 2002. – 339 с. 
9. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности / 

Т.В.Шипунова.- 2002. - №5.- 115 с. 
 

Викладач _________________  


